April 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 maart.
Nieuwe stoffen
Er zijn 4 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Fedratinib, een oncolyticum en tyrosinekinaseremmer dat wordt toegepast bij myelofibrose.
• Ferrocitraat, een ijzerzout voor orale toepassing bij hyperfosfatemie bij chronische nierziekte
en ijzergebreksanemie.
• Selpercatinib, een oncolyticum en tyrosinekinaseremmer dat wordt toegepast bij nietkleincellig longcarcinoom en schildkliercarcinoom.
• Silibinine, een antidotum voor intoxicatie met amatoxine-bevattende paddenstoelen (Amanita
Phalloïdes).
COVID-19-vaccin
Half maart is het vierde coronavaccin voor Europa goedgekeurd, het COVID-19 Vaccin Janssen. De
stofmonografie van COVID-19-vaccin is ge-update met informatie over dit recombinant vectorvaccin.
Tevens is het Gezondheidsraad Advies Spoedvragen COVID-19-vaccinatie, onder meer over de
vaccinatie van personen die COVID-19 hebben gehad en over de inzet van het AstraZeneca-vaccin bij
ouderen, verwerkt.
Gewijzigde behandelrichtlijnen
De volgende herziene behandelrichtlijnen zijn verwerkt.
• ESC Clinical Practice Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation.
• Richtlijn Druppelen voor refractie in cycloplegie van de Nederlandse Vereniging van
Orthoptisten (NVVO).
Chemokuren
In het Informatorium Medicamentorum zijn drie nieuwe chemokuren opgenomen:
• DRd-kuur (daratumumab, lenalidomide (Revlimid®) en dexamethason; Dar-Len-Dex).
• KRd-kuur (carfilzomib (Kyprolis®), lenalidomide en dexamethason; Car-Len-Dex).
• KdD-kuur (carfilzomib, dexamethason en daratumumab).
Deze drie nieuwe chemokuren bij multipel myeloom vormen een aanvulling op de klassieke VTD- en
VRD-kuren met bortezomib (Velcade®) die al eerder zijn omschreven in het Informatorium. Het aantal
chemokuren met eigen pagina’s in het Informatorium is hiermee uitgebreid naar 31. De chemokuren
zijn op de Kennisbank te vinden als losse pagina’s en als verwijzingen binnen de individuele stoffen.
Naamswijziging
De naam van de stof IJzer(III)isomaltoside-1000 is gewijzigd in Ferriderisomaltose.
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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