
Hydrocortison D/G mg kleur alternatieve 
naam vergoeding leve-

rancier Z-index

1 Tablet filmomhuld D 1 mg wit Acecort ® met TBR AA 16903994
2 Tablet filmomhuld D 2 mg geel Acecort ® met TBR AA 17086698
3 Tablet filmomhuld D 3 mg roze Acecort ® met TBR AA 17086701

4 Tablet filmomhuld D 5 mg oranje Acecort ® 100% basisver-
zekering AA 16904001

5 Tablet filmomhuld D 10 mg rood Acecort ® 100% basisver-
zekering AA 16904028

6 Tablet filmomhuld D 10+5 mg rood/oranje Acecort ® 100% basisver-
zekering AA 16904036

7 Tablet D 20 mg wit nvt 100% basisver-
zekering BB 16667190

8 Tablet G 5 mg roze Plenadren ® met TBR CC 16613767
9 Tablet G 20 mg wit Plenadren ® met TBR CC 16613783

10 Harde capsule G 5 mg - Efmody ® met HEVO 
consult DD 17095751

11 Harde capsule G 10 mg - Efmody ® met HEVO 
consult DD 17095786

® = Geregistreerde naam

Gangbare Hydrocortison substitutie-medicatie
voor volwassenen met bijnierschorsinsufficientie & AGS
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Verklaring D = directe afgifte.  G = gereguleerde afgifte (dit heet ook wel MGA= met gereguleerde afgifte).
Fabrikant AA = Ace Pharmaceuticals / BB =  Tiofarma / CC = Takeda / DD = Goodlife
Opmerking Efmody® is een geregistreerd medicijn voor AGS-patiënten vanaf 12 jaar.
Andere medicijnen
Mensen met een bijnieraandoening gebruiken ook andere medicijnen. Hierboven staan alleen vermeld de 
Hydrocortisontabletten welke in Nederland zijn geregisteerd voor volwassenen.
Kleuren De afgesproken kleuren voor de normale Hydrocortison substitutie zijn als volgt: 
 1 mg = wit - 2 mg = geel - 3 mg = roze - 5 mg = oranje - 10 mg = rood
Terugbetaalregeling
Voor mensen met een bijnieraandoening is er een terugbetaalregeling voor Acecort (1 mg, 2 mg en 3 mg), 
Fludrace (62,5 mcg) en Plenadren (5 en 20 mg). Voor deze producten is er een terugbetaalregeling via 
https://www.terugbetaalregeling.nl/nl/ 
Voor Efmody is er een terugbetaalregeling via Hevo Consult, https://www.hevoconsult.nl/terugbetalingsregeling  
Overleg met uw apotheker als daarover onduidelijkheden zijn. Voor meer informatie ga naar de themapagina op 
BijnierNET: https://www.bijniernet.nl/medicatie-themapagina/terugbetaalregeling-info-voor-apothekers/
Waarschuwing
In het voorjaar van 2022 waren er tekorten van Cortisonacetaat. Zoals altijd bij hormonale preparaten, kunnen bij 
overstappen op een ander merk er aanpassingen van de dosering van de medicatie nodig zijn. Wij adviseren u, 
voordat u overstapt, contact op te nemen met uw hoofdbehandelaar om te bespreken wat de juiste stappen zijn.
Overstappen
Overstapproblemen kunnen worden gemeld bij het Bijwerkingscentrum Lareb. Met het melden van bijwerkingen 
levert u een belangrijke bijdrage aan veilig gebruik van geneesmiddelen. 
Voor een melding bij Lareb ga naar: https://meldformulier.lareb.nl
Vul het meldformulier bij voorkeur in op de computer. Indien u liever een papieren meldformulier 
gebruikt, kunt u dit formulier downloaden en uitprinten of telefonisch een papieren meldformulier aanvragen.
Lees ook alstublieft de themapagina op BijnierNET:
https://www.bijniernet.nl/medicatie-themapagina/medicatiewisseling-bijnierschorsinsufficientie-themapagina/
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