
Doeltreffende behandeling bij acute stress

 Centrale werking
 Geen sedatie
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Effect van Neurexan® in een 
experimentele acute stress situatie

 Studieopzet
• Gerandomiseerd 
• Placebo-gecontroleerd
• Dubbelblind
• Multicentrisch 

 

 Onderzoeksdoelstelling
De doeltreffendheid van Neurexan® 
onderzoeken op stress-geïnduceerde 
psychologische en neuro-
endocrinologische parameters

 Onderzochte personen
64 gezonde vrijwilligers (31-59 jaar) 

 Behandelingen
Neurexan®: n = 34 personen
Placebo: n = 30 personen

Afname Trier Social 
Stress Test (TSST) 30 

minuten na inname van 
de laatste tablet

Inname van 6 tabletten 
Neurexan® of placebo: 

1 tab/30 min.

De deelnemers werden 
in een rustige omgeving 

gebracht

 Eindpunten

• Subjectieve parameters:
 Spanning en nervositeit gemeten met de Visual Analogue Scale (VAS)

• Objectieve parameters:
 - bloedwaarden adrenocorticotropisch hormoon (ACTH)
 - adrenaline en noradrenaline
 - cortisolwaarden in bloed en speeksel
 - hartslag en bloeddruk

 Studieschema

Metingen en afname stalen gebeurden 60 minuten vóór de TSST en 15, 30, 45, 60 
en 100 minuten na de TSST

Referentie
Doering BK, Wegner A, Hadamitzky M, Engler H, Rief W, Schedlowski M. Effects of Neurexan® in an experimental acute stress setting — An explorative double-blind study in 
healthy volunteers. Life Sciences 146 (2016) 139–147.

Neurexan® verminderde significant de 
stress-geïnduceerde stijging van:

speekselcortisol

adrenaline in plasma

P=0,035

n=60

Neurexan®

Placebo

P=0,027

n=53

Neurexan®

Placebo
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TSST, Trier Social Stress Test. Aangepast uit Doering et al. 2016.

TSST, Trier Social Stress Test. Aangepast uit Doering et al. 2016.
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Heeft een duidelijk mediërend effect op de neuro-endocriene stress respons

Kan acute stress beter beheersbaar maken

Bewezen doeltreffend en veilig



50/100/250 tabletten
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ACUTE KLACHTEN (*)

1 tablet / 30 min, zolang als nodig 
(max. 12 tabletten per dag)

Meer ontspannen overdag, 
beter slapen ‘s nachts.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
NEUREXAN; Tabletten 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
1 tablet van 301,5 mg bevat: Avena sativa D2, Coffea cruda D12, 
Passiflora incarnata D2, Zincum valerianicum D4 àà 0,6 mg. 
Hulpstoffen: Lactosum monohydricum, Magnesii stearas.

FARMACEUTISCHE VORM
Tabletten 

KLINISCHE GEGEVENS
Indicatie: Neurexan is een homeopathisch geneesmiddel ter 
verlichting van nerveuze onrusttoestanden en slaapstoornissen.
Dosering: (*) Volwassenen en adolescenten 12-18 jaar: 3x daags 1 
tablet innemen. Bij acute klachten om het ½ uur tot 1 uur 1 tablet 
innemen en daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering 
(maximum 12 tabl./dag). 
Kinderen 6-11 jaar: 2x daags 1 tablet innemen. Bij acute klachten 
om het uur tot 2 uur 1 tablet innemen en daarna overgaan naar 
de gebruikelijke dosering (maximum 8 tabl./dag). 
Kinderen 2-5 jaar: 1-2x daags 1 tablet toedienen. Bij acute 
klachten om het uur tot 2 uur 1 tablet toedienen en daarna 
overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 6 tabl./dag).
Langdurig gebruik van dit geneesmiddel (gedurende enkele 
maanden) dient te gebeuren onder toezicht van een arts.
Toedieningswijze: Het wordt aanbevolen de tabletten in de 
mond te houden tot ze zacht worden, voor ze in te slikken. De 

tabletten moeten niet volledig opgelost zijn, maar eerder uit 
mekaar beginnen vallen en kunnen dan ingeslikt worden, indien 
gewenst met wat water. Voor kinderen kunnen de tabletten 
eventueel geplet worden, toegevoegd worden aan een kleine 
hoeveelheid water en dan toegediend.
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor een van de werkzame 
bestanddelen of hulpstoffen. 
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Patiënten 
met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, 
Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen 
dit geneesmiddel niet te gebruiken.
Bijwerkingen: Geen bekend. 

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN 
Heel Belgium nv, 9031 Drongen (Gent) 

NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN 
HO-BE466382

AFLEVERINGSWIJZE 
Vrij verkrijgbaar geneesmiddel 

DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
November 2014.
Meer informatie op aanvraag beschikbaar.

 Innemen zonder water

 Tot 50 % terugbetaald met BVAC-attest
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