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Psoriasis vulgaris Gebruik op hoofdhuid en op lichaam

Patiënten-
verenigingen

lokale 
behandeling 
psoriasis   

QualityCare™ psoriasis

Flesje

applicator

4 weken gebruiken op hoofdhuid

www.dovobetgel.nl



Als u deze brochure gelezen hebt, bent 

u op de hoogte van de belangrijkste 

zaken die u moet weten over het gebruik 

van Dovobet® Gel. Ook vindt u informatie 

over wat QualityCareTM psoriasis voor u 

kan betekenen.

Gebruikt u Dovobet® Gel?

Deze folder geeft antwoord op veelgestelde vragen.

Uw arts heeft Dovobet® Gel voorgeschreven voor gebruik bij 

psoriasis op uw lichaam of op uw hoofdhuid. De informatie 

in deze folder kunt u zien als een aanvulling op de bijsluiter 

en als aanvulling op de informatie die uw arts u heeft 

gegeven. 

Het is belangrijk dat u zich houdt aan het voorschrift van

uw arts; dan heeft de behandeling het beste effect. 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, 

neem dan contact op met uw arts en kijk op de website 

www.dovobetgel.nl.



Wat is psoriasis?

Psoriasis is een chronische huidaandoening die mogelijk 

erfelijk is. De oorzaak is niet bekend. Er zijn verschillende 

typen psoriasis en het meest voorkomende type is plaque 

psoriasis. Kenmerkend voor plaque psoriasis zijn de ont-

stekingsreacties in de huid en de versnelde aanmaak van 

nieuwe huidcellen. 

Het is normaal dat de huid zich vernieuwt. Oude huidcellen 

sterven af en nieuwe huidcellen komen daarvoor in de 

plaats. Maar bij psoriasis ontstaan in korte tijd veel te 

veel nieuwe huidcellen, die niet de kans krijgen uit te  

groeien tot ‘volwassen’ huidcellen. Hierdoor ontstaan  

de typische psoriasisplekken: scherp begrensde (roze)  

rode verdikkingen van de huid die kunnen schilferen.  

Deze plekken ontstaan vooral op de ellebogen en knieën, 

de behaarde hoofdhuid en de onderrug. De grootte van 

psoriasisplekken kan variëren van de afmeting van een 

munt tot de afmeting van een handpalm. Sommige plekken 

zitten zo dicht bij elkaar dat ze een grote plek vormen en 

bijvoorbeeld een hele onderrug kunnen bedekken.  

Bij iedereen is het verloop van psoriasis anders. Daarnaast 

hebben sommige mensen een enkel plekje en anderen 

meerdere en/of grote plekken.

Wat is Dovobet® Gel en hoe werkt het?

Dovobet® Gel is een gel op oliebasis geschikt voor de  

behandeling van uw psoriasisplekken. Dovobet® Gel  

bevat twee werkzame stoffen: betamethason (een  

corticosteroïde, ofwel een ontstekingsremmer) en  

calcipotriol (een stof die is afgeleid van vitamine D).  

Betamethason remt de ontstekingsreacties in de huid en 

calcipotriol zorgt ervoor dat de celdeling van de huidcellen 

weer normaal wordt. Dovobet® Gel is verkrijgbaar in een 

flesje of in een applicator.



Gebruik Dovobet® Gel 1x daags volgens

de volgende instructies:

Lichaam

Flesje: 

•  Schud het flesje goed voor gebruik  

en verwijder de dop.

•   Breng Dovobet® Gel direct met het  

flesje of met uw vinger aan op uw 

psoriasisplekken.

•   Wrijf de gel zachtjes uit totdat de  

psoriasisplek geheel bedekt is met  

een dun laagje gel.

Applicator: 

•  Bij het eerste gebruik: Haal de drie  

onderdelen van de applicator uit de  

doos en zet hem in elkaar. Instructies  

hiervoor vindt u op de binnenkant van  

het deksel van de doos en in het  

bijgevoegde instructieboekje.  

Op www.dovobetgel.nl vindt u een  

instructievideo. U hoeft de applicator  

niet te schudden voor gebruik.

•  Verwijder de beschermkap. Houd het  

tuitje van de applicator dichtbij uw huid  

en druk één of meerdere keren op de  

hendel, afhankelijk van de hoeveelheid  

gel die u nodig hebt. Laat de hendel  

tussen elke keer indrukken volledig los,  

hiermee voorkomt u dat er te weinig  

gel uit komt.

•   Wrijf de gel zachtjes uit totdat de  

psoriasisplek geheel is bedekt met  

een dun laagje gel. Als u wilt, kunt u  

hiervoor gebruik maken van de diverse  

verspreidingsvlakken van de applicator. 

Pas op dat u niet op de hendel drukt  

tijdens het uitwrijven.

•  Om een optimaal effect te bereiken, wordt het  

aanbevolen om na het aanbrengen van Dovobet® Gel  

niet te douchen of te baden.

•  Was na het aanbrengen uw handen als er gel op is 

gekomen.



Hoofdhuid 

Stap 1  Flesje 

Aanbrengen met de vingertop(pen)

•  Schud het flesje goed voor gebruik en  

verwijder de dop.

•  Maak zo nodig een scheiding in uw haar  

zodat u de huid goed kunt behandelen.

•  Neem een kleine hoeveelheid gel op uw  

vinger(s). Breng de gel dun aan op het  

aangedane deel van de hoofdhuid.

•  Wrijf de gel zachtjes in met uw  

vingertop(pen).

•  Mocht de gel in uw gezicht komen,  

verwijder deze in dat geval eenvoudig  

met een doekje.

•  Was uw handen.

 Stap 1  Applicator 

Aanbrengen met de applicator

•  Voor het aanbrengen van Dovobet® Gel  

op de hoofdhuid, kunt u het haar  

kammen om eventuele losse schilfers  

te verwijderen. Kantel uw hoofd om  

te voorkomen dat er gel in uw gezicht  

loopt. Het kan helpen om een scheiding  

in uw haar te maken, voordat u de gel  

aanbrengt. Zoek het te behandelen  

gebied met uw vingers en spreid uw  

haar. Plaats het tuitje direct op de  

hoofdhuid, breng de gel aan en masseer  

de gel in de huid met behulp van de  

verspreidingsvlakken van de  

applicator.

•  Mocht de gel in uw gezicht komen,  

verwijder deze met een doekje.  

Was uw handen als er gel op uw  

vingers is gekomen.

•  Maak de applicator na ieder gebruik  

schoon met een tissue (gebruik geen  

water en/of zeep) en plaats de  

beschermkap erop.



•  Om de resterende hoeveelheid  

Dovobet® gel in te schatten, kijkt u  

aan de onderkant van de vulling  

naar de positie van de zuiger.  

De zuiger gaat omhoog als de  

gel wordt gebruikt. 

Stap 2           

Geruime tijd laten inwerken

•  Bijvoorbeeld: de gel ’s avonds  

aanbrengen, ’s nachts laten  

inwerken en de volgende ochtend,  

indien gewenst, uitwassen.

 Stap 3          

Uitwassen

•  Breng uw gebruikelijke  

shampoo aan op de droge  

haren en hoofdhuid, vooral  

op de plekken waar u de  

gel had aangebracht.

•  Dovobet® Gel is een gel op  

oliebasis. Een shampoo  

werkt in dit geval beter indien  

deze eerst goed wordt  

ingemasseerd zonder gebruik  

te maken van water.

•  Laat de shampoo vervolgens  

een paar minuten inwerken.

•  Was en spoel de shampoo  

hierna eenvoudig uit met water.

 

Een flesje Dovobet® Gel is na opening 3 maanden  

houdbaar. De applicator is na in elkaar zetten 6 maanden  

houdbaar. De applicator is niet hervulbaar.  

 

Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen  

moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan  

op een verantwoorde manier vernietigd.



Hoe snel zie ik resultaat met Dovobet® Gel?

Wanneer u zich houdt aan de voorschriften van uw arts,  

kunt u meestal binnen enkele weken de eerste effecten  

van Dovobet® Gel ervaren. De mate waarin deze  

behandeling effectief is, verschilt per persoon. 

Meestal worden eerst de psoriasisplekken  

minder schilferig en kan de roodheid 

daardoor meer opvallen. De roodheid 

verdwijnt vaak wat later. Het is een  

behandeling die u eenmaal daags  

aanbrengt. Voor behandeling van de 

hoofdhuid wordt aanbevolen 4 weken 

dagelijks te smeren en voor de behande-

ling van het lichaam 8 weken. Daarna kan 

uw arts beslissen om door te gaan met 

behandelen, adviseren minder vaak te 

smeren, of (tijdelijk) te stoppen met de behandeling.  

Stop nooit zelf, zonder overleg met uw arts, omdat uw  

psoriasisplekken dan juist kunnen opvlammen.

Welke bijwerkingen heeft Dovobet® Gel?

Veruit de meeste personen met psoriasis verdragen  

Dovobet® Gel goed. Ernstige bijwerkingen zijn bij normaal 

gebruik van Dovobet® Gel zeldzaam. U kunt soms jeuk,  

een branderig gevoel, een droge huid of roodheid krijgen.

Mocht uw huid geïrriteerd raken, overleg dan met uw arts.  

Bij langdurig dagelijks gebruik kan de huid dunner worden.  

Ook kunnen rood-blauwe plekken ontstaan, doordat

bloedvaatjes in de huid verwijden. Wanneer per ongeluk  

een beetje gel op uw gezonde huid terecht komt, hoeft u  

zich geen zorgen te maken. Probeer het wel zoveel  

mogelijk te vermijden. Een uitgebreid overzicht van  

mogelijke bijwerkingen van Dovobet® Gel vindt u in de 

bijsluiter.

Wanneer mag ik Dovobet® Gel niet gebruiken?

Dovobet® Gel is gemaakt voor de behandeling van  

psoriasis op het lichaam en de hoofdhuid bij volwassenen. 

Omdat dit middel een ontstekingsremmer (corticosteroïde) 

bevat, mag u de gel niet in uw gezicht gebruiken. Mocht de 

gel per ongeluk toch op uw gezicht komen, was het er dan 

af. Ook is dit geneesmiddel niet bedoeld voor huidplooien 



zoals oksels en knieholtes of genitaliën. Verder kan uw  

arts redenen hebben om Dovobet® Gel niet voor te  

schrijven. Bijvoorbeeld indien u overgevoelig bent voor  

een van de werkzame bestanddelen of als u andere  

huidproblemen hebt. Ook wanneer u gelijktijdig een  

ander geneesmiddel gebruikt, is het advies te overleggen  

met uw arts. Tevens zal uw arts geen Dovobet® Gel  

voorschrijven indien u stoornissen in de calcium- 

stofwisseling hebt, als u zwanger bent of bij een ernstige  

nier- of leverziekte.

Hoeveel Dovobet® Gel mag ik maximaal gebruiken?

U mag niet meer dan 100 gram gel per week gebruiken.  

Omgerekend zou u 1,5 flesje of applicator van 60 gram  

of meer dan 3 flesjes van 30 gram per week moeten  

gebruiken om aan dit maximum te komen. Langdurig  

gebruik van meer dan 100 gram per week zou kunnen  

leiden tot verhoging van het calciumgehalte in uw bloed.  

Uw arts stemt zijn/haar advies hierop af. Is meer dan  

dertig procent van uw huidoppervlak aangedaan, dan kan  

uw arts adviseren om niet alle plekken tegelijk te  

behandelen.

Laat Dovobet® Gel vlekken na?

Dovobet® Gel is kleur- en geurloos en trekt snel in uw huid.  

Als Dovobet® Gel goed in uw huid is getrokken is de kans  

op vlekken in uw kleding niet groot. Dit is echter ook  

afhankelijk van de stof van de kleding. Om vlekken in  

uw kleding te voorkomen, kunt u onderkleding dragen die  

u op een temperatuur van 60 graden kunt wassen.



Mag ik na het insmeren met Dovobet® Gel de zon in?

Wanneer u zich met de gel hebt ingesmeerd, kunt u  

gewoon naar buiten, ook op een mooie zomerse dag.  

Wanneer u van plan bent om langdurig in de zon te  

verblijven, bijvoorbeeld om te zonnen of om een dagje te 

gaan fietsen, ligt dat anders. Op dit moment is nog niet  

onderzocht wat het effect is als u direct na het opbrengen 

van de gel uitgebreid de zon in gaat. Aangezien u de gel 

slechts eenmaal per dag hoeft aan te brengen, kunt u er  

beter voor kiezen om langdurige zonblootstelling te  

beperken of te vermijden tijdens gebruik van Dovobet® Gel. 

U kunt ook de gel aanbrengen in de avonduren, na  

het zonnebaden.

 

Bekijk ook de instructiefilmpjes op www.dovobetgel.nl 

of scan deze QR-codes.

De wachtwoorden zijn DovobetGel1 en Applicator

instructievideo flesje  instructievideo applicator



Wat zijn de belangrijkste zaken die ik over Dovobet® 

Gel moet weten?

•  Het wordt aanbevolen uw psoriasisplekken  

1 keer per dag in te smeren met Dovobet® Gel.

•  Voor behandeling van de hoofdhuid wordt  

aanbevolen 4 weken dagelijks 1 keer per dag  

uw psoriasisplekken in te smeren en voor de  

behandeling van het lichaam 8 weken.

•  De voorschriften van uw arts zijn leidend in het 

gebruik van de gel.

•  Zodra de psoriasisplekken voldoende zijn afgenomen  

of weg zijn, kunt u in overleg met uw arts stoppen of  

minder vaak smeren.

•  Soms kan irritatie (branderig gevoel en/of roodheid)  

optreden. Indien dit niet verdwijnt, neem dan contact 

op met uw arts.

• Gebruik niet meer dan 100 gram gel per week.

•  Bewaar de gel op kamertemperatuur (15˚C - 25˚C) 

en bewaar het flesje in het doosje. De applicator hoeft 

niet in de doos te worden bewaard.

•  Dovobet® Gel is verkrijgbaar in een flesje of in een 

applicator. Overleg met uw arts of apotheker welke 

verpakking voor u het prettigst is in gebruik.

•  Een geopend flesje Dovobet® Gel is 3 maanden  

houdbaar. Een in elkaar gezette applicator is  

6 maanden houdbaar.

Welke informatie is voor mijn arts belangrijk?

Het is belangrijk dat u uw behandelend arts vertelt:

• of u ergens overgevoelig voor bent,

• of u zwanger bent of borstvoeding geeft,

• welke andere geneesmiddelen u gebruikt,

• of u een stoornis in de calciumstofwisseling hebt.



Veelgestelde vragen

•  Zit de kop van de applicator goed op de vulling als ik 

bij het erop draaien een klik heb gehoord?  

 Nee, draai na de eerste klik nog een aantal keer totdat  

u niet verder kunt draaien en de kop goed vast zit.  

Als de kop niet voldoende op de vulling is gedraaid,  

kan de applicator mogelijk gaan lekken.

•  Ik heb de applicator in elkaar gezet, maar er komt  

geen gel uit het tuitje als ik in de hendel knijp.  

Wat kan ik hieraan doen?  

Druk bij een nieuw in elkaar gezette applicator met uw 

duim zachtjes tegen de zuiger aan de onderkant van  

de applicator. Deze gaat dan een beetje omhoog en 

u ziet gel uit het tuitje komen. Hierna kunt u de hendel 

gebruiken om de gel eruit te krijgen. 

•  Hoe zie ik hoeveel gel er nog in de applicator zit? 

Er is aan de buitenkant van de applicator niet te zien 

hoeveel gel er nog in zit. U kunt wel een inschatting  

doen van de resterende hoeveelheid gel aan de hand 

van de positie van de zuiger. Als u de applicator om-

draait, kunt u zien hoe ver deze al naar boven is gegaan. 

•  Is de applicator hervulbaar? 

Nee, er zijn geen losse vullingen beschikbaar voor de 

applicator. De applicator kan na het in elkaar zetten  

niet meer uit elkaar worden gehaald. Als dit wel wordt 

geprobeerd kan de applicator breken. 

•  Mag de applicator mee in het vliegtuig?  

Ja, de hoeveelheid gel in de applicator is 68 ml en  

overschrijdt de toegestane 100 ml dus niet. Het kan  

wel nodig zijn na de vliegreis een aantal keer te pompen 

met de hendel voordat er gel uit het tuitje komt.

•  Wat moet ik doen als mijn applicator kapot is?  

LEO Pharma heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan.  

U kunt klachten indienen bij uw apotheek. Deze neemt 

dan contact op met LEO Pharma en kan zo nodig een 

nieuwe applicator leveren.



LEO®

Waar vind ik meer informatie over Dovobet® Gel?

Op www.dovobetgel.nl vindt u meer informatie.  

Het patiëntgedeelte hiervan is besloten. U kunt hier inloggen 

met behulp van het nummer onder de streepjescode op 

uw verpakking Dovobet® Gel (flesje en applicator).

QualityCare™
QualityCare™ is een verzameling services die zijn  

ontwikkeld voor mensen met psoriasis.

Het doel van QualityCare™ is u te helpen zo goed mogelijk 

om te gaan met uw psoriasis. Meer informatie over  

psoriasis kan u helpen beter te beslissen wat u kunt doen 

om - samen met uw arts - uw psoriasis zo goed mogelijk 

onder controle te krijgen.

QualityCare™ biedt u:

•  Een website met informatie over omgaan met psoriasis, 

bijvoorbeeld artikelen over jeuk, psoriasis en stress en  

alle psoriasisbehandelingen

• Informatie over onderwerpen die u zelf kiest

• Een Psoriasis Nieuwsbrief

• Een telefonische helpdesk met een verpleegkundige

Schrijf u vandaag nog in en creëer uw eigen QualityCare™ 

profiel. Eenvoudig, gratis en in een beveiligde (online)  

omgeving!

psoriasis.qualitycare.nl

Patiëntenverenigingen

Nederland kent 2 patiëntenverenigingen voor mensen  

met psoriasis:

•  Psoriasis Vereniging Nederland: 

www.pvnnet.nl en (070) 383 64 43.

•  Psoriasis Federatie Nederland: 

www.psoriasis-fn.nl en (0592) 85 92 49.

LEO Pharma bv

John M. Keynesplein 5 

1066 EP Amsterdam 
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