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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 

CRH Ferring 100 microgram, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie 

 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 

Een ampul poeder voor oplossing voor injectie bevat 100 microgram corticoreline (als trifluoracetaat) 

(humaan). 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 
 

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 
 

4.1 Therapeutische indicaties 
 

Dit geneesmiddel is uitsluitend voor diagnostisch gebruik. 

 

Het testen van de corticotrofe partiële functie van de hypofyse achterkwab in alle gevallen waarbij een 

organische of functionele vermindering van deze functie wordt vermoed. 

 

4.2 Dosering en wijze van toediening 
 

Dosering 

De inhoud van één ampul CRH Ferring (100 µg corticoreline), opgelost in 1 ml van het bijgeleverde 

oplosmiddel, wordt in het algemeen aanbevolen voor toediening aan volwassen patiënten van 

standaard lichaamsgewicht. Voor patiënten met ernstige obesitas is een dosering van 2 µg per kg 

lichaamsgewicht noodzakelijk.  

 

CRH Ferring is bedoeld voor éénmalige toediening. De test dient uitsluitend te worden herhaald op 

speciaal verzoek van de behandelend arts in klinisch relevante gevallen. 

 

Pediatrische patiënten 

De veiligheid en werkzaamheid van CRH Ferring bij kinderen is niet vastgesteld. 

 

Wijze van toediening 

De hCRH test wordt als volgt uitgevoerd: 

Vóór de toediening van CRH Ferring dient een serum- of plasmamonster van ca. 2 ml veneus bloed te 

worden afgenomen ter bepaling van de basale ACTH en cortisolwaarden. (Neem de instructies van het 

laboratorium dat de bepalingen verricht zorgvuldig in acht voor wat betreft bemonstering en opslag: 

normaal is dit EDTA-plasma, in gekoelde staat geprepareerd en vervoerd in diepgevroren staat). 

De inhoud van één ampul CRH Ferring gevriesdroogd poeder (100 µg corticoreline) dient te worden 

opgelost in 1 ml van het bijgevoegde oplosmiddel en als bolus injectie binnen 30 seconden intraveneus 

te worden toegediend. Om de stijging van ACTH- en cortisolspiegels te meten, wordt 30 minuten na 

intraveneuze toediening van CRH Ferring weer bloed afgenomen. Aanvullende bloedmonsters kunnen 

worden afgenomen 15, 45, 60 en 90 minuten na de injectie met CRH Ferring, om tot een optimale 

beoordeling van de uitscheiding van ACTH en cortisol te komen. 

 

 

4.3 Contra-indicaties 
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Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 

Het testen met corticoreline dient te worden uitgevoerd en gecontroleerd door een specialist met 

ervaring op het gebied van hypofysefunctie onderzoek. Vanwege de intraveneuze toedieningsweg en 

de aard van het product (peptide) kunnen overgevoeligheidsreacties optreden. De juiste medisch 

ondersteunende maatregelen moeten binnen handbereik zijn wanneer dit geneesmiddel wordt 

toegediend. 

 

Patiënten van wie bekend is dat zij een hypofysetumor hebben moeten worden geobserveerd op 

tekenen en symptomen van hypofyse-apoplexie bij het uitvoeren van een hypofysestimulatietest met 

corticoreline, met name in het geval van gelijktijdig gebruik van andere diagnostische tests van de 

hypofyse. 

 

Hypofyse-apoplexie (bloeding) is een medisch noodgeval dat kan optreden bij 2% tot 12% van de 

patiënten met alle typen hypofyse-adenoom. Het kan worden opgewekt door een acute stijging van de 

intracraniale druk, arteriële hypertensie, angiografische procedures en een ingrijpende operatie en kan 

ook optreden na dynamisch testen (corticotropin releasing hormone [CRH], insulinetolerantietest, 

thyrotropin releasing hormone [TRH] of growth hormone releasing hormone [GHRH]). Hypofyse-

apoplexie kan op alle leeftijden optreden, maar komt het meest voor tussen de veertig en zestig jaar en 

iets vaker bij mannen. 

 

Pediatrische patiënten 

Het gebruik van CRH bij kinderen wordt niet aanbevolen vanwege onvoldoende veiligheids- en 

effectiviteitsdata. 

 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 

Gelijktijdige toediening van farmaceutische preparaten die de uitscheiding van ACTH en/of cortisol 

remmen, zoals bv. corticosteroïden, antihistaminica of antiserotinerge stoffen en oxytocine dient te 

worden vermeden, evenals de gelijktijdige toediening van stoffen die de werking van CRH Ferring 

versterken, zoals bv. vasopressine en analogen hiervan.  

Ook benzodiazepinen kunnen de basale ACTH- en cortisolafgifte negatief beïnvloeden. 

 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 

Zwangerschap  

Er zijn geen toereikende gegevens over het gebruik van corticoreline bij zwangere vrouwen. 

Er is onvoldoende experimenteel onderzoek bij dieren gedaan naar de effecten op zwangerschap. Het 

potentiële risico voor de mens is niet bekend. 

Toediening tijdens het derde trimester van de zwangerschap is niet geindiceerd vanwege het moeilijk 

interpreteren van de resultaten tijdens zwangerschap. 

Het gebruik van corticoreline tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen. 

 

Borstvoeding  

Er is onvoldoende informatie over de excretie van corticoreline in moedermelk bij mens of dier. Het 

potentiële risico op bijwerkingen bij de zuigeling door blootstelling aan het geneesmiddel is niet 

bekend. Het gebruik van corticoreline tijdens de borstvoeding wordt niet aanbevolen. 
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4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen 

om machines te bedienen. Gezien de korte werkingsduur van corticoreline valt beïnvloeding van 

bovengenoemde vaardigheden echter niet te verwachten. 

 

4.8 Bijwerkingen 
 

MedDRA 

Orgaan 

systeem 

vaak (1/100, 

<1/10) 

soms 

(1/1.000, 

<1/100) 

zelden 

(1/10.000, 

<1/1.000) 

Zeer zelden 

(<1/10.000) 

niet bekend 

(kan met de 

beschikbare 

gegevens niet 

worden 

bepaald) 

Immuun-

systeem 

aandoeningen 

 Overgevoelig-

heid 

 Anafylactische 

reacties 

 

Zenuwstelsel 

aandoeningen 

Tijdelijke 

verstoring van 

de reuk- en de 

smaakgewaar

wording 

   Hypofyse-

apoplexie* 

Hartaandoe-

ningen 

 Bloeddrukda-

ling, 

tachycardie 

Ernstige 

bloeddruk- 

daling 

  

Bloedvat-

aandoeningen 

 Opvliegers    

Nier- en 

urineweg-

aandoeningen 

 Mictiedrang    

Ademhalings-

stelsel-, 

borstkas- en 

mediastinum 

aandoeningen 

 Beklemming 

op de borst, 

dyspnoe 

   

Maagdarm-

stelsel 

aandoeningen 

 Sensatie van 

kou in mond 

en keel 

   

Algemene 

aandoeningen 

en 

toedienings-

plaats 

stoornissen 

Tijdelijke 

gewaarwor-

ding van 

warmte 

Duizeligheid     

Endocriene 

aandoeningen 

    Verhoogde 

prolactine 

spiegels 

*bij patiënten van wie bekend is dat ze een hypofysetumor hebben 

 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen 

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op 

deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 



200012 CRH SPC 

gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen 

te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. 

 

4.9 Overdosering 
 

Bij hogere doses kan incidenteel een daling van de bloeddruk optreden, met versnelde hartwerking, en 

een verhoogde prolactine uitscheiding. 

In geval van overdosering kunnen de vermelde bijwerkingen optreden (zie rubriek 4.8). Aangezien 

corticoreline snel uit het lichaam wordt geëlimineerd, is het nemen van maatregelen bij overdosering 

niet nodig. 

 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 

Farmacotherapeutische categorie: hypofysefunctie test, ATC-code: V04C D04 

 

Corticoreline, een synthetisch polypeptide, is een 'releasing' hormoon dat normaal gesynthetiseerd 

wordt in de menselijke hypothalamus, en dat de hypofyse aanzet tot de secretie van ACTH, hetgeen op 

zijn beurt de secretie van cortisol door de bijnierschors regelt. 

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 

Na intraveneuze toediening van 100 µg corticoreline (humaan) worden binnen 5 minuten maximale 

plasmaconcentraties bereikt, die vervolgens weer afnemen. De eliminatie-halfwaardetijd van een dosis 

van 100 µg corticoreline (humaan) bedraagt ongeveer 9 minuten. 

 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 

Bij acute toxiciteitsstudies van corticoreline bij ratten en konijnen werden noch lokale noch 

systemische reacties gezien na intraveneuze injectie van een ongeveer 100-voudige klinische dosis. Na 

herhaalde intraveneuze toediening van deze 100-voudige dosis gedurende 5 dagen werden noch lokale 

noch systemische effecten gezien en er werden geen macroscopische pathologische resultaten 

waargenomen bij muizen. 

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 

6.1 Lijst van hulpstoffen 
 

Poeder: 

Geen verdere hulpstoffen toegevoegd 

 

Oplosmiddel: 

natriumchloride 

water voor injectie 

verdund zoutzuur (pH-aanpassing). 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 

In verband met het ontbreken van onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met 

andere geneesmiddelen gemengd worden. 

 

http://www.lareb.nl/
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6.3 Houdbaarheid 
 

3 jaar 

De gerede oplossing is niet houdbaar en dient onmiddellijk (binnen één uur) na oplossen te worden 

gebruikt. 

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 

Bewaren beneden 25°C.. 

Voor de bewaarcondities van het opgeloste geneesmiddel, zie rubriek 6.3. 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 

Zowel het poeder voor injectievloeistof als het oplosmiddel zijn verpakt in ampullen van kleurloos 

glas, type I.  

CRH Ferring is verpakt in kartonnen dozen die 1 ampul poeder plus 1 ampul oplosmiddel, resp. 5 

ampullen poeder plus 5 ampullen oplosmiddel bevatten. 

 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
 

De inhoud van één ampul poeder CRH Ferring uitsluitend oplossen in 1 ml van het bijgeleverde 

oplosmiddel. De oplossing mag niet worden gebruikt als deze deeltjes bevat of niet helder is. 

 

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale 

voorschriften. 

 

 

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

Ferring B.V. 

Polarisavenue 130 

2132 JX  HOOFDDORP 

 

 

8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 

RVG 11938 

 

 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN 

DE VERGUNNING 
 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 12 april 1989 

Datum van laatste verlenging: 12 april 2014 

 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste gedeeltelijke herziening betreft rubriek 1: 17 april 2020 

 

 


