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 januari
2018. De inhoud van de uitgave van 1 januari is op 21 december 2017 afgerond. Het betreft
wijzigingen ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 december 2017.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 5 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Deoxycholzuur, een cytolytisch geneesmiddel dat subcutaan wordt toegediend voor
behandeling voor submentaal vet (vet onder de kin) bij matige tot ernstige convexiteit of
volheid met een psychologische impact op de patiënt.
• Dupilumab, een monoklonaal antilichaam, en interleukineremmer gericht tegen 2 subtypes
van de interleukine-4 receptor alfa, dat wordt toegepast bij matig tot ernstig constitutioneel
eczeem.
• Guselkumab, een monoklonaal antilichaam, en interleukineremmer gericht tegen interleukine23, alfa, dat wordt toegepast bij matige tot ernstige plaque psoriasis.
• Parathyroïdhormoon, wordt toegepast bij chronische hypoparathyreoïdie indien calcium en
vitamine D onvoldoende effect hebben; het is al eerder opgenomen geweest in het
Informatorium.
• Tivozanib, een oncolyticum dat wordt toegepast bij gevorderd niercelcarcinoom.
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:
• Effezel®, een huidgel met adapaleen en benzoylperoxide voor acne vulgaris.
• MI-DIU T®, een koperspiraal dat wordt toegepast bij verkleving van de baarmoeder.
• Trelegy Ellipta®, een inhalatiepoeder met fluticason, umeclidinium en vilanterol voor de
behandeling van COPD.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met de volgende waarschuwingen: progressieve
multifocale leuko-encefalopathie (PML) bij gebruik van cladribine, levensbedreigende leverproblemen
bij gebruik van daclizumab, overmatige baarmoedercontracties bij gebruik van misoprostol en een
verhoogd risico op botbreuken en overlijden bij combinatie van Xofigo®, abirateron en
prednison/prednisolon bij patiënten met prostaatkanker. Deze waarschuwingen zijn verwerkt.
Herziening van hoofdstukken
Het hoofdstuk Vasodilatantia is nu volledig herzien. Het hoofdstuk bestaat uit de subgroepen
Vasodilatantia bij hartziekten, bij hypertensie en bij pulmonale hypertensie, Perifere vasodilatantia en
Overige vasodilatantia. Verschillende behandelrichtlijnen die van toepassing zijn, zijn verwerkt. Bij
pulmonale hypertensie is de Europese richtlijn ‘ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment
of pulmonary hypertension’ verwerkt. Stikstofoxide is verplaatst van de Overige vasodilatantia naar de
Vasodilatantia bij pulmonale hypertensie.
Vervallen stoffen
De volgende stoffen zijn in 2017 vervallen: autologe kraakbeencellen, calciumlactogluconaat,
chloorcresol, dinutuximab, fenylkwik(II)boraat, isomalt, maltitol, nicomorfine, polygeline, reteplase,
technetium Tc-99m gluceptaat, thaumatine en triglyceriden (gestructureerd).
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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