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 februari
2018. De inhoud van de uitgave van 1 februari is op 31 januari 2018 afgerond. Het betreft wijzigingen
ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 januari 2018.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 4 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Cerliponase alfa, een enzym dat intracerebroventriculair wordt toegepast voor
enzymvervangende therapie bij neuronale ceroïdlipofuscinose type 2.
• Lutetium Lu-177 oxodotreotide, een radiofarmacon voor behandeling van somatostatinereceptordragende gastro-enteropancreatische (GEP) neuro-endocriene tumoren.
• Nusinersen, een antisense-oligonucleotide dat intrathecaal wordt toegepast bij spinale
musculaire atrofie 5q.
• Padeliporfine, een oncolyticum voor fotodynamische therapie van unilateraal adenocarcinoom
van de prostaat.
.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden is een CBG-nieuwsbericht uitgekomen met een waarschuwing voor het gebruik van
gadoliniumbevattende contrastmiddelen. Deze waarschuwing is verwerkt. Bij gebruik van deze
contrastmiddelen voor MRI-scans blijven sporen gadolinium achter in de hersenen. Er is echter geen
bewijs dat dit schadelijk is. Uit voorzorg is de registratie van gadodiamide en gadoversetamide
geschorst, en is het gebruik van gadobeenzuur beperkt tot leverscans.
Herziening van hoofdstukken
Het hoofdstuk Immunosuppressiva is herzien. Deze middelen worden toegepast bij
orgaantransplantaties, beenmerg- en stamceltransplantaties, multipele sclerose, constitutioneel
eczeem, inflammatoire darmziekten en psoriasis. Bij de herziening is commentaar verwerkt van de
heer prof. dr. T. van Gelder, internist-nefroloog bij het Erasmus MC te Rotterdam.
Verder is de subgroep Overige psychofarmaca herzien met de stoffen buspiron, tafamidis en
tetrabenazine.
Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard
• rubriek Farmacogenetica: capecitabine, codeïne en oxycodon.
• rubriek Verminderde nierfunctie: alendroninezuur, allopurinol, benzbromaron, clodroninezuur,
felbamaat, fenytoïne, ibandroninezuur, lacosamide, levetiracetam, oxcarbazepine, pregabaline
en risedroninezuur.
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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