
 

 
  
Maart 2022 
 
 
Geachte collega, 
 
Het Informatorium wordt dagelijks geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste 
wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank in de maand februari. 
 
Nieuwe stoffen 
Er zijn drie nieuwe stofmonografieën opgenomen. 

• Hydroxyprogesteron, een progestageen dat intramusculair wordt toegepast bij dreigende of 
herhaalde miskraam, voor preventie van vroeggeboorte en voor bescherming van de 
zwangerschap tijdens een operatie, en in combinatie met een oestrogeen bij infertiliteit door 
corpus luteum-insufficiëntie, bij amenorroe en bij uterusbloedingen. Deze stof is al eerder 
opgenomen geweest in het Informatorium. 

• Natriumperchloraat, een middel dat wordt toegepast bij de schildklier perchloraat-discharge 
test, bij amiodarongeïnduceerde thyreotoxicose, als adjuvans bij scintigrafie met 
pertechnetaat Tc-99m en als profylaxe bij toediening van jodiumbevattende 
röntgencontrastmiddelen. 

• Tirbanibuline, een huidmiddel dat bindt aan tubuline en in een zalf wordt toegepast bij 
actinische keratose in het gezicht of op de hoofdhuid.  

 
Nieuwe producten 
De afgelopen maand zijn drie nieuwe producten met een nieuwe farmaceutische vorm beschikbaar 
gekomen: 

• Alkindi® (hydrocortison), granulaat in capsules om te openen voor bijnierschorsinsufficiëntie en 
aangeboren bijnierschorshyperplasie. 

• Efmody® (hydrocortison), een capsule met gereguleerde afgifte voor aangeboren 
bijnierschorshyperplasie.  

• Xromi® (hydroxycarbamide), een drank voor sikkelcelziekte. 
 
Herziening hoofdstukken 
De volgende subgroepen van het hoofdstuk Corticosteroïden zijn volledig herzien:  

• Corticosteroïden voor auriculair gebruik.  

• Corticosteroïden voor cutaan gebruik. 

• Corticosteroïden voor gebruik intra-articulair, intrabursaal, in de peesschede of intralaesionaal. 

• Corticosteroïden voor oculair gebruik.  
• Corticosteroïden voor rectaal gebruik.  

• Corticosteroïden voor systemisch gebruik. 
Bij de herziening is onder andere gebruikgemaakt van NHG-Standaarden en richtlijnen van de NVR, 
NVMDL en NVDV waarin de bijbehorende corticosteroïden zijn opgenomen. De inleidende teksten en 
de stofteksten zijn verder geactualiseerd op basis van recente literatuur en SmPC’s.  
 
52e editie van het Informatorium boek  
In februari is de 52e editie van het Informatorium Medicamentorum in boekvorm uitgekomen. Ten 
opzichte van de vorige editie is deze uitgave vernieuwd en geactualiseerd met de introductie van 2 
nieuwe rubrieken (L. en Ob.), 32 nieuwe stoffen, 12 herziene hoofdstukken en vele andere 
inhoudelijke wijzigingen. Het boek is te bestellen via www.knmp.nl/im.  
 
Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk  
van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail 
gic@knmp.nl. 
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