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 februari
2019. De inhoud van de uitgave van 1 februari is op 31 januari 2019 afgerond. Het betreft wijzigingen
ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 januari 2019.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 4 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Damoctocog alfa pegol, een stollingsfactor voor de behandeling en profylaxe van bloedingen
bij patiënten met hemofilie A.
• Doravirine, een 'reverse transcriptase'-remmer, non-nucleoside-analoga (NNRTI), die wordt
toegepast bij HIV-infectie.
• Eravacycline, een tetracycline dat wordt gebruikt voor de behandeling van gecompliceerde
intra-abdominale infecties.
• Etidroninezuur, een bisfosfonaat dat wordt toegepast bij osteoporose. Het is al eerder
opgenomen geweest in het Informatorium.
Nieuwe producten
Sinds de vorige uitgave is een aantal producten met een nieuwe farmaceutische vorm, een nieuwe
combinatie of een nieuw werkzaam bestanddeel beschikbaar gekomen:
• Jorveza®, een orodispergeerbare tablet met budesonide voor eosinofiele oesofagitis.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met waarschuwingen voor het gebruik van
deoxycholzuur (Belkyra®) vanwege een risico op necrose op de injectieplaats, en voor het gebruik van
van SGLT2-remmers (met de werkzame stof canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine of
ertugliflozine) vanwege een risico op gangreen van Fournier. Deze waarschuwingen zijn verwerkt.

Nieuwe groep chemokuren
Het hoofdstuk Oncolytica heeft een nieuwe subgroep Chemokuren. Hierin zijn chemokuren
opgenomen die in Nederland veel worden gebruikt. De monografieën omvatten zowel nieuwe als
klassieke kuren en bevatten informatie over onder andere de indicatie, de samenstelling (doseringen,
kuurschema’s en varianten) en verdere bijzonderheden. Voor achtergrondinformatie zijn links
opgenomen naar relevante websites. Het hoofdstuk bevat momenteel 6 kuren voor non-Hodgkinlymfoom ((R-)CVP, (R-)CHOP en (R-)CHOEP) en Burkitt lymfoom (R-IVAC, R-CODOX-M en DAEPOCH-R). Het aantal kuren wordt verder uitgebreid. Voor informatie over premedicatie, comedicatie
en dosisaanpassingen wordt verwezen naar lokale protocollen.
Vervallen stoffen
De volgende stoffen zijn in 2018 vervallen: alipogeen tiparvovec, asfotase alfa, autologe CD34+cellen, berkenschors, catridecacog, catumaxomab, cholzuur, co-dergocrine, cyproheptadine,
dioscorea nipponica, DL-methionine, factor X, joxaglinezuur, gadodiamide, gadoversetamide,
lubiproston, migalastat, necitumumab, ospemifeen, palifermine, passiebloem, pegaptanib, pegloticase,
pipemidinezuur, simeprevir, streptokinase, tasonermine, thioacetazon en yohimbine.
Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard
• rubriek Zwangerschap: gonadotrope hormonen, clomifeen en danazol.
• rubriek Verkeersdeelname: alfentanil, codeïne, glycopyrronium, mirtazapine, piritramide,
remifentanil, sufentanil, tapentadol, zolpidem en zopiclon.
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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