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
augustus 2018. De inhoud van de uitgave van 1 augustus is op 31 juli 2018 afgerond. Het betreft
wijzigingen ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 juli 2018.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 3 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Autologe kraakbeencellen, worden toegepast voor herstel van gewrichtskraakbeendefecten
(Spherox®). De stof is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium, toen naar
aanleiding van het product ChondroCelect®.
• Bictegravir, een antiviraal middel dat wordt toegepast bij HIV-infectie in combinatie met
emtricitabine en tenofovir alafenamide.
• Velmanase alfa, een recombinante vorm van alfamannosidase die wordt toegepast als
enzymvervangende therapie bij alfamannosidose.
.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen over inperking van het gebruik van atezolizumab
en pembrolizumab bij blaaskanker in verband met een verminderde overleving in vergelijking met
andere chemotherapie. Ook is een waarschuwing uitgekomen waarin combinatie van darunavir en
cobicistat bij HIV-infectie tijdens de zwangerschap wordt ontraden. Deze combinatie werkt minder
goed in het tweede en derde trimester.
Gewijzigde behandelrichtlijnen
De gewijzigde LCI-richtlijn Rabiës is verwerkt. Het pre-expositie en postexpositievaccinatieschema zijn
aangepast aan het nieuw geformuleerd WHO-beleid. Het schema voor pre-expositievaccinatie bestaat
voor immuuncompetente personen voortaan uit 2 in plaats van 3 doses (dag 0 en 7) en het
postexpositievaccinatieschema is gewijzigd van 5 naar 4 doses (dag 0, 3, 7 en 14-28).
Herziening van hoofdstukken
Het hoofdstuk Hoofdpijnmiddelen is volledig herzien. De groep is onderverdeeld in Triptanen (7 in
totaal) en Overige hoofdpijnmiddelen (ergotamine, methysergide, pizotifeen en zuurstof). In het
hoofdstuk is informatie verwerkt uit de herziene richtlijn Medicamenteuze behandeling migraine en
MOH (medicatieovergebruikshoofdpijn) van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Tevens is
informatie opgenomen uit de NHG-Standaard Hoofdpijn en andere relevante wetenschappelijke
bronnen.
Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard
• rubriek Verminderde nierfunctie: acamprosaat, amifampridine, baclofen, chloralhydraat,
cisplatine, digoxine, fampridine, fesoterodine, glycopyrronium, methylnaltrexon,
metoclopramide, milrinon, orlistat, pentoxifylline, piracetam, pramipexol, prucalopride,
silodosine, solifenacine, tiapride, tizanidine, tolterodine, tranexaminezuur, tretinoïne,
varenicline en venlafaxine.
• rubriek Farmacogenetica: citalopram, escitalopram, fluvoxamine, lamotrigine, oxcarbazepine
en sertraline.
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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