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
2020. De inhoud van de uitgave van 1 april is op 31 maart afgerond. Het betreft wijzigingen ten
opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 maart 2020.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 6 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Asfotase alfa, een glycoproteïne als enzymvervangende therapie bij patiënten met
hypofosfatasia. Deze stof is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium.
• Brolucizumab, een monoklonaal antilichaam dat intravitreaal wordt toegepast bij
neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden maculadegeneratie.
• Opium, opiumalkaloïden die als tinctuur worden gebruikt bij symptomatische behandeling van
ernstige diarree. Deze stof is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium.
• Remdesivir, een experimenteel antiviraal middel voor behandeling van ernstig COVID-19 door
het coronavirus, in combinatie met (hydroxy)chloroquine.
• Siponimod, een immunosuppressivum voor actieve secundaire progressieve multipele
sclerose.
• Talazoparib, een oncolyticum en PARP-remmer voor de behandeling van mammacarcinoom
met BRCA-mutatie.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met waarschuwingen voor het gebruik van
ulipristal (Esmya® ) en voor flucloxacilline. Het gebruik van ulipristal bij vleesbomen in de baarmoeder
moet worden gestopt vanwege een risico op ernstige leverschade. Geadviseerd wordt flucloxacilline
met een vol glas water in te nemen vanwege een risico op slokdarmklachten.
COVID-19
In de stofteksten van chloroquine en hydroxychloroquine is toegevoegd dat ze worden toegepast als
experimentele behandeling bij matig ernstig en zeer ernstig COVID-19 door het coronavirus SARSCoV-2. Verder is een nieuwe stofmonografie opgenomen van remdesivir, zie hierboven. Voor
uitgebreide en recente informatie over COVID-19 verwijzen wij u naar het KNMP-bestand Vragen en
antwoorden over het coronavirus en de LCI-richtlijn COVID-19.
Herziening Glaucoommiddelen
Het hoofdstuk Glaucoommiddelen is geheel herzien. Deze groep is onderverdeeld in Prostaglandineanaloga, β-Blokkers, Koolzuuranhydraseremmers, Sympathicomimetica en Overige
Glaucoommiddelen, in volgorde van belangrijkheid voor de therapie. De middelen worden
hoofdzakelijk oculair toegepast bij openkamerhoekglaucoom. Hierbij zijn ook combinatiepreparaten
van deze middelen in gebruik. Bij nog niet behandelde patiënten wordt tegenwoordig ook vaak eerst
gestart met laserbehandeling.
In Nederland wordt bij de behandeling van glaucoom uitgegaan van de richtlijn van de ‘European
Glaucoma Society’, getiteld ‘Terminology and Guidelines for Glaucoma’. Het Nederlands
Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft hierbij een addendum opgesteld getiteld ‘Addenda richtlijn
Glaucoom 2019’.
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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