December 2020
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 november.
Nieuwe stoffen
Per 1 december is 1 nieuwe stofmonografie opgenomen.
• Larotrectinib, een oncolyticum dat wordt toegepast bij volwassenen en kinderen met solide
tumoren die een neurotrofe tyrosinereceptorkinase (NTRK)-genfusie vertonen.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten met waarschuwingen voor de volgende geneesmiddelen
uitgekomen.
• Dimethylfumaraat, vanwege een risico op multifocale leuko-encefalopathie (PML).
• Fingolimod, vanwege een risico op ernstige leverschade.
• Andexanet alfa kan leiden tot ongevoeligheid voor het antistollingsmiddel heparine; bij een
stollingstest leidt deze combinatie mogelijk tot een verkeerd beeld van het effect van de
heparine.
• Bupropion, vanwege een risico op de ernstige huidreactie acute gegeneraliseerde
exanthemateuze pustulosis (AGEP).
• Fluorchinolonen geven een tweevoudig verhoogd risico op hartklepregurgitatie/-insufficiëntie
(lekkende hartkleppen).
• Pirfenidon, vanwege een risico op ernstige leverschade.
Al deze waarschuwingen zijn verwerkt.
Herziening Diuretica
Het hoofdstuk Diuretica met in totaal 12 geneesmiddelen is in zijn geheel herzien. Deze groep is
onderverdeeld in Thiaziden en verwante verbindingen, Lisdiuretica, Kaliumsparende diuretica en
Overige diuretica.
Bij de herziening is gebruikgemaakt van verschillende Nederlandse en Europese richtlijnen voor de
behandeling van hartfalen, hypertensie en CVRM. Tevens is informatie verwerkt uit de Zorgstandaard
Nefrotisch Syndroom van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en Vereniging
Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP), de Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch
lithiumgebruik van de Nederlandse federatie voor Nefrologie (NfN), de NIV-richtlijn
elektrolytstoornissen en de NIV-Modules chronische nierschade, en de EASL ‘clinical practice
guideline on the management of ascites’.
Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard
• rubriek Verminderde nierfunctie: cefotaxim, ceftriaxon, cefuroxim, cotrimoxazol, trimethoprim
en amoxicilline/clavulaanzuur.
• rubriek Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens: bij vele stoffen en groepen is de tekst
aangepast, onder meer bij antibacteriële middelen, anti-epileptica, antihistaminica,
antimycotica, corticosteroïden, glaucoommiddelen, middelen bij inflammatoire aandoeningen,
parkinsonmiddelen, sympathicomimetica en vaccins.
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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