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
december 2018. De inhoud van de uitgave van 1 december is op 29 november 2018 afgerond. Het
betreft wijzigingen ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 november 2018.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 4 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Abemaciclib, een oncolyticum dat toegepast bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd
mammacarcinoom, al dan niet in combinatie met endocriene therapie.
• Binimetinib, een oncolyticum en tyrosinekinaseremmer die wordt toegepast bij
gemetastaseerd melanoom met een BRAF-V600-mutatie, in combinatie met encorafenib.
• Encorafenib, een oncolyticum en tyrosinekinaseremmer die wordt toegepast bij
gemetastaseerd melanoom met een BRAF-V600-mutatie, in combinatie met binimetinib.
• Tisagenlecleucel, een autologe immunocellulaire kankertherapie waarbij de eigen T-cellen
worden geherprogrammeerd. Het bestaat uit autologe T-cellen die ex vivo genetisch
gemodificeerd zijn door gebruik te maken van een lentivirale vector. Deze therapie wordt
toegepast bij B-cel acute lymfoblastische leukemie en diffuus grootcellig B-cellymfoom.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met waarschuwingen voor het gebruik van
fluorchinolonen en voor hydrochloorthiazide. Deze waarschuwingen zijn verwerkt.
Bij gebruik van fluorchinolonen bestaat een verhoogd risico op verwijding in de aorta (aortaaneurysma) of scheur in de binnenwand van de aorta (aorta-dissectie), vooral bij ouderen.
Bij langdurig gebruik van hydrochloorthiazide is een verhoogd risico op huidkanker gevonden,
namelijk een verhoogd risico op basaalcelcarcinoom en vooral op plaveiselcelcarcinoom. Het risico
nam toe met een hogere cumulatieve dosis. De risicoverhoging zou te wijten zijn aan de bijwerking
fotosensibilisatie.
Gewijzigde behandelrichtlijnen
De volgende (herziene) behandelrichtlijnen zijn verwerkt:
• ESC-Richtlijn STEMI;
• MDR Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA);
• NHG-Behandelrichtlijn Waterpokken;
• NVDV-Richtlijn Psoriasis;
• NVN-Richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding.
Verder is het rapport van de Gezondheidsraad met herziene voedingsnormen voor vitamines en
mineralen voor volwassenen verwerkt. De normen voor de vitamines A, B, E en K, en de mineralen
calcium, fluor, fosfor, jodium, kalium, magnesium, seleen en ijzer zijn aangepast.
Herziening van hoofdstukken
Het hoofdstuk Antidepressiva is in zijn geheel herzien. Tot deze groep behoren de subgroepen
Tricyclische antidepressiva (TCA’s), Serotonine-heropnameremmers (SSRI’s), MAO-remmers en
Overige antidepressiva. De geldende richtlijnen voor onder andere depressie, angststoornissen,
obsessief-compulsieve stoornis, neuropathische pijn en premature ejaculatie zijn in dit hoofdstuk
verwerkt. Ook het document Multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’ van KNMP, NHG,
NVvP en MIND van september 2018 is verwerkt. Deze en andere informatie over afbouwen is te
vinden in de rubriek Dosering van de inleidende tekst Antidepressiva.
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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