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 2019. De inhoud van de uitgave van 1 december is op 28 november afgerond. Het betreft
wijzigingen ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 november 2019.
Nieuwe producten
Sinds de vorige uitgave zijn 2 nieuwe stofmonografieën opgenomen:
• Fluciclovine F-18, een radiofarmacon voor positronemissietomografie (PET) om een recidief
van prostaatkanker te detecteren.
• Fluorocholine F-18, een radiofarmacon voor positronemissietomografie (PET) om de
stadiëring van prostaatkanker of lokalisatie van een recidief vast te stellen.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden is een CBG-nieuwsbericht uitgekomen met een inperking van het gebruik van
alemtuzumab (Lemtrada®) bij relapsing-remitting MS (RRMS). Aanleiding hiervoor zijn meldingen van
ernstige cardiovasculaire reacties, auto-immuun hepatitis en hemofagocytaire lymfohistiocytose.
Herziening Oncolytica
• De volgende subgroepen uit het hoofdstuk Oncolytica zijn herzien: Antimitotische stoffen
(waaronder de vinca-alkaloïden en taxanen), Cytostatische antibiotica (waaronder de
antracyclinederivaten) en Topo-isomeraseremmers.
• Er zijn drie nieuwe subgroepen onder het hoofdstuk Oncolytica opgenomen: CDK-4/6remmers (abemaciclib, palbociclib en ribociclib), PARP-remmers (niraparib, olaparib en
rucaparib) en Proteasoomremmers (bortezomib, carfilzomib en ixazomib). De stoffen in deze
subgroepen waren voorheen ingedeeld onder de subgroep Overige oncolytica.
• De naam van de subgroep Detoxificantia bij Oncolytica is gewijzigd in Therapeutische
hulpstoffen bij Oncolytica.
Groepswijzigingen
• Allergenen: de subgroepen Allergenen van natuurlijke oorsprong en Allergenen voor
diagnostiek van contactdermatitis zijn vervallen. De stofmonografieën Inhalatieallergeen,
Insectenallergeen en Voedingsallergeen zijn rechtstreeks onder de groep Allergenen
opgenomen. Ook de stofmonografieën die opgenomen waren vanwege het product True
Test® zijn verwijderd. De stofmonografie formaldehyde is verplaatst naar de groep
Farmaceutische hulpstoffen.
• Maagdarmmiddelen, Antidiarrhoica: de subgroepen Motiliteitsremmende middelen en Orale
rehydratievloeistoffen zijn vervallen. De subgroep Orale rehydatievloeistoffen is omgezet in
een stofmonografie Orale rehydratievloeistof. Loperamide en orale rehydratievloeistof zijn
rechtstreeks onder de groep Antidiarrhoica opgenomen.
• Mineralen, Combinatiepreparaten Mineralen: de subgroep Oogspoelingen is vervallen. Verder
is de subgroep Dialysevloeistoffen onderverdeeld in Hemofiltratie/hemodialysevloeistof en
Peritoneaaldialysevloeistof. Het geeft een overzicht van de dialysevloeistoffen die in
Nederland geregistreerd en in de handel zijn. De productteksten zijn ingekort en voor
uitgebreide productinformatie wordt verwezen naar de SmPC.
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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