Geachte collega,
Hierbij weer een overzicht van de wijzigingen van het G-Standaardbestand van december 2018.
Deze maand zijn er wijzigingen op de volgende gebieden:
 Interacties
 Contra-indicaties aandoeningen
 Verminderde nierfunctie / Dialyse
 Etiketteksten

INTERACTIES
Onlangs heeft de Werkgroep voor Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie (WFG) vergaderd. Naar
aanleiding van deze vergadering zijn er deze maand 7 nieuwe interacties opgenomen en 6 interacties herzien.
Zie voor meer informatie over de beoordeling en onderbouwing de bijbehorende risicoanalyses op de KNMP
Kennisbank.
Nieuw
Ja/Ja
Interactiecode
14184
14214
14222
14230
14249

Omschrijving
Ivacaftor icm Lumacaftor + Azolen (liep via 13005)
Telotristat ethyl + Octreotide kortwerkend
Methenamine + Urine-alkaliseerders
Methenamine + Sulfonamiden
Raltegravir + UGT-inductoren

Ja/Nee
Interactiecode
14192

Omschrijving
Midazolam + Telotristat ethyl

Nee/Nee
Interactiecode
14206

Omschrijving
Fexofenadine + Telotristat ethyl

Herzien
Van Nee/Ja naar Ja/Ja
Interactiecode
Omschrijving
8427
Colchicine + Ciclosporine

Wijziging koppelingen en/of naam interactie en/of advies
Interactiecode
Omschrijving
Wijziging
13005
Ivacaftor/Lumacaftor +
-azolen (loopt via IA14184)
CYP3A4-remmers (ex azolen)
3387
Digoxine + P-gp-inductoren
+ P-gp-inductoren: rifampicine, carbamazepine,
(was + hypericum)
fenobarbital, fenytoïne, hypericum, primidon
13900
Lisdiuretica/Thiaziden +
+ lisdiuretica
Colestyramine
7064
HIV-middelen + Rifampicine
- raltegravir (loopt via IA 14249)
11991
Dolutegravir + CYP3A4advies voor dosisverhoging (geef dolutegravir 50
inductoren/Valproinezuur
mg 2x per dag) geldt voor meer inductoren
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Bijzonder Kenmerk Interacties nog niet beoordeeld*
Itemnummer
104

Omschrijving
Interacties nog niet beoordeeld

Koppelingen
Gekoppeld: tisagenlecleucel,
ertugliflozine
Ontkoppeld: telotristat

CONTRA-INDICATIES AANDOENINGEN
N.a.v. een update van CredibleMeds.org zijn geneesmiddelen toegevoegd aan bewaking 1749 - Lang-QTintervalsyndroom: QT-verlengers(geen TdP).
Op 29 oktober 2018 heeft de Contra-indicatiewerkgroep van KNMP en Health Base vergaderd. Dit heeft geleid
tot herzieningen en opname van nieuwe contra-indicatiebewakingen.
Zie voor meer informatie over de beoordeling en onderbouwing de bijbehorende risicoanalyses op de KNMP
Kennisbank.
Nieuw
Nee/nee
Bewakingscode
6978

Omschrijving
G6PD-deficiëntie: chinolonen

Herzien
Blijft ja/ja
Bewakingscode
1749
503

Omschrijving
Lang-QT-intervalsyndroom: QTverlengers(geen TdP)
Epilepsie: betalactam-antibiotica

Van ja/ja naar nee/nee
Bewakingscode
Omschrijving
727
Hartfalen: MAO-remmers

Wijziging
Encorafenib en artemether/lumefantrine
toegevoegd
Tekstuele wijziging, informatie ceftriaxon
in overeenstemming gebracht met
Informatorium

Wijziging
Gewijzigd van ja/a naar nee/nee, n.a.v.
werkgroepvergadering 29 oktober 2018

Contra-indicaties nog niet beoordeeld*

Bewakingscode
6921
n.v.t.

Omschrijving
Levercirrose: niet beoordeeld
Adenosine, carfilzomib, dapagliflozine
en selexipag bij hartfalen

6917

G6PD-deficiëntie: nog niet beoordeeld
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Wijziging
Encorafenib en abemaciclib toegevoegd
Verplaatst van ja/ja-bewaking Hartfalen:
nog niet beoordeeld naar nee/neebewaking Hartfalen: bewust niet
uitgewerkt, conform besluit contraindicatiewerkgroep 29 oktober 2018
Chinolonen verplaatst naar nieuwe
bewaking G6PD-deficiëntie: chinolonen

VERMINDERDE NIERFUNCTIE / DIALYSE

Voor een aantal bewakingen zijn wijzigingen doorgevoerd.

ETIKETTEKSTEN
Naar aanleiding van de DHPC “Hydrochloorthiazide ‐ Risico op niet‐melanoom huidkanker” is aan producten
met hydrochloorthiazide de volgende etikettekst gekoppeld: “Felle zon en UV-lamp op de huid vermijden”. Op
Apotheek.nl kunnen patiënten praktische adviezen vinden hoe dit te realiseren.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van
KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 3737377 (van 10:30 tot 17:00 uur) of e-mail gic@knmp.nl.

*

Bijzonder Kenmerk en Bewaking nog niet beoordeeld
Nieuwe geneesmiddelen waarbij de medicatiebewaking nog niet volledig is, zijn herkenbaar gemaakt in de GStandaard. Dit op verzoek van zorgverleners, die zich hier niet altijd van bewust zijn. Interacties zijn
herkenbaar gemaakt met een bijzonder kenmerk. Voor contra-indicaties, verminderde nierfunctie, kinderwens,
zwangerschap, borstvoeding, en verkeersdeelname is er een aparte bewaking. Het kenmerk/de bewaking is
tijdelijk en wordt verwijderd als het middel is beoordeeld.
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