Augustus 2021
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 juli.
Nieuwe stoffen
Er zijn drie nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Avatrombopag, een trombopoietine-receptoragonist die wordt toegepast bij primaire
immuungemedieerde trombocytopenie (ITP) en bij ernstige trombocytopenie bij patiënten met
een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd voor een invasieve procedure.
• Remimazolam, een ultrakortwerkende benzodiazepineagonist voor sedatie bij diagnostische
of therapeutische ingrepen.
• Risdiplam, een middel voor de zeldzame spierziekte spinale musculaire atrofie 5q (SMA) dat
de aanmaak van SMN-eiwit bevordert; deficiëntie van dit eiwit bij SMA leidt tot spierzwakte.
COVID-19-vaccin
De stofmonografie van COVID-19-vaccin is ge-update met informatie over het gebruik bij kinderen
vanaf 12 jaar, over heterologe vaccinatie met Vaxzevria® gevolgd door Comirnaty® en over de
bijwerkingen myocarditis en pericarditis, systemisch capillair leksyndroom (SCLS) en het syndroom
van Guillain-Barré (GBS) aan de hand van de geactualiseerde SmPC´s, CBG- en EMA-berichten,
DHPC’s, Gezondheidsraad Adviezen en de LCI-richtlijn COVID-19-vaccinatie. Verder is de naam
COVID-19 Vaccin Moderna gewijzigd in Spikevax®.
Nieuwe producten
Twee nieuwe producten met een nieuwe farmaceutische vorm zijn beschikbaar gekomen:
• Ozalin® (midazolam), een drank voor sedatie bij kinderen vanaf 6 maanden voorafgaand aan
een therapeutische of diagnostische ingreep, of als premedicatie voor anesthesie.
• Lecigon® (levodopa/carbidopa./entacapon), een intestinale gel voor gevorderde ziekte van
Parkinson.
Herziening hoofdstukken
Het hoofdstuk Lepramiddelen, dat valt onder de antibacteriële middelen, is volledig herzien. De
inleidende tekst is herschreven, met aandacht voor de achtergrond en behandeling van lepra. Hierbij
is onder andere de behandelrichtlijn Lepra van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding
gebruikt. Onder deze groep vallen dapson en clofazimine. Deze stofmonografieën zijn eveneens
volledig herzien.
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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