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Voortdurend verbeteren om beter aan te sluiten op praktijk

De knmp kennisbank, sinds mei 2014 live gegaan met een 
verbeterde zoekfunctie, blijft zich verder ontwikkelen op 
zowel inhoudelijk als functioneel gebied. Begin dit jaar is 
de Kennisbank uitgebreid met informatie over beschikbaar
heidsproblemen uit knmp farmanco. Gebruikers kunnen 
hierdoor alle benodigde informatie voor de dagelijkse prak
tijk via één kanaal benaderen. Daarnaast is in augustus een 
aantal nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd, zoals een 
voorkeursfilter en een sorteer en exporteerfunctie.  
Hiermee is het zoeken en vinden van informatie verbeterd.

Herkenbaarheid
In januari 2016 komt er een nieuwe themaindeling op de 
knmp kennisbank. Dit biedt meer herkenbaarheid en een 
betere vindbaarheid van bestanden. De nieuwe themain
deling bestaat uit acht thema’s, waarbij Informatorium 
Medicamentorum en Zelfzorg rechtstreeks te benaderen 
zijn en het thema Productzorg en bereiding is opgesplitst. 
De bestanden binnen Productzorg en bereiding worden 
opnieuw ingedeeld.  
Zo worden de lnaprocedures met relevante informatie 
voor zowel productzorg als (apotheek)bereiding gesplitst 
over beide thema’s. De Protocollen medische hulpmid
delen met zowel de Diabeteshulpmiddelen als de Wond
verbandwijzer zullen als één bestand onder het thema 
Productzorg vallen. Daarnaast zal bij het thema Bereiding 
het nieuwe bestand Grondstoffen beschikbaar komen. Dit 
biedt gebruikers toegang tot stoffeninformatie van ruim 
zeshonderd stoffen.

Abonnementswijzigingen
Gebruikers van de knmp kennisbank via zc of Pakket Z(+) 
behouden hun toegang tot de huidige bestanden. De nieuwe 

themaindeling heeft voor afnemers van losse bestanden 
subtiele abonnementswijzigingen. Zij zijn hierover persoon
lijk geïnformeerd. Afnemers van de losse module Bereiding 
behouden, naast het nieuwe bestand Grondstoffen, hun 
toegang tot het fna, alle lnaprocedures, lnaonder
zoeksvoorschriften en lnamededelingen alsook de informa
tie uit Dermatica op Recept. 
Afnemers van de module Farmacotherapie behouden toe
gang tot het Informatorium Medicamentorum, maar de 
toegang tot atc/ddd, interactiefolders en medische hulp
middelen vervalt. 
Meer informatie over de knmp kennisbank en de nieuwe 
indeling is te vinden op de knmp-website.

Upgrade uw browser
Vanaf 1 januari is er geen ondersteuning meer voor Inter
net Explorer 8 en lager. Om de knmp kennisbank opti
maal te kunnen blijven raadplegen, adviseren wij u om uw 
internetbrowser te actualiseren naar een hogere versie.
Heeft u vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld abonne
menten of de nieuwe themaindeling, neem dan contact op 
via kennisbank@knmp.nl of 07037373100.  

knmp kennisbank: nieuwe
thema-indeling per januari
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Het knmp kennisbankteam werkt voortdurend aan verbetering om 
beter aan te sluiten op de praktijk. Per januari 2016 verandert de 
indeling van thema’s, waardoor bestanden beter vindbaar zijn voor 
gebruikers.
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