Geachte collega,
Het Informatorium wordt elke 2 weken geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de
belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank van april
2018. De inhoud van de uitgave van 1 april is op 30 maart 2018 afgerond. Het betreft wijzigingen ten
opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 maart 2018.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 3 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Burosumab, een calciumregulerend middel dat wordt toegepast bij X-gebonden
hypofosfatemie met botziekte bij kinderen en adolescenten.
• Emicizumab, een haemostaticum dat wordt toegepast voor profylaxe van bloedingen bij
hemofilie A met antistoffen tegen factor VIII.
• Semaglutide, een glucagonachtig peptide-1-agonist die wordt toegepast bij diabetes mellitus
type 2.
.
Nieuwe producten
Sinds de vorige uitgave is een aantal producten met een nieuwe farmaceutische vorm beschikbaar
gekomen:
• Cystadrops®, oogdruppels met mercaptamine die worden toegepast bij afzetting van
cystinekristallen in het hoornvlies.
• Kaliumcitraatdrank FNA en Natriumcitraatdrank FNA; deze dranken worden gebruikt bij
kinderen voor profylaxe en behandeling van nierstenen, en de Natriumcitraatdrank ook bij
metabole acidose en als antacidum voorafgaand aan een operatie.
• Mavenclad®, een tablet met cladribine die wordt gebruikt bij multipele sclerose.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden is een CBG-nieuwsbericht uitgekomen met een waarschuwing voor het gebruik van
daclizumab bij multipele sclerose. De handelsvergunning van dit middel is geschorst vanwege een
risico op ernstige ontstekingsreacties in de hersenen. Deze waarschuwing is verwerkt.
Gewijzigde behandelrichtlijnen
De herziene NHG-Standaard Rood oog en oogtrauma is verwerkt. Ook is de NHG-Behandelrichtlijn
Zonneallergie verwerkt. Verder is de richtlijn Atriumfibrilleren van de European Society of Cardiology
(ESC) verwerkt.
QTc-verlengers
De tekst van de subgroep QTc-verlengers (groep Interactielijsten) is aangepast en correspondeert met
de herziene bewaking op QT-interacties in het bestand van de G-Standaard van 1 april 2018. Ook
zijn de monografieën van de betreffende stoffen aangepast. Details over de herziene bewaking op
QT-interacties zijn te vinden in de G-Update.
Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard
• rubriek Verminderde nierfunctie: acenocoumarol en fenprocoumon.
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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