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
2019. De inhoud van de uitgave van 1 januari is op 20 december 2018 afgerond. Het betreft
wijzigingen ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 december 2018.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 5 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Brigatinib, een oncolyticum en tyrosinekinaseremmer die wordt toegepast bij anaplastisch
lymfoom kinase (ALK)-positief niet-kleincellig longcarcinoom.
• Durvalumab, een oncolyticum dat wordt toegepast bij lokaal gevorderd, niet-reseceerbaar
niet-kleincellig longcarcinoom.
• Patisiran, een formulering van lipidenanodeeltjes die wordt toegepast bij erfelijke
transthyretine-gemedieerde amyloïdose,
• Vestronidase alfa, humaan bèta-glucuronidase voor behandeling van niet-neurologische
verschijnselen van mucopolysacharidose VII.
• Vonicog alfa, recombinant von Willebrandfactor VIII voor profylaxe en behandeling van
bloedingen (al dan niet bij operaties) bij de ziekte van Von Willebrand.
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:
• Lecrolyn®, oogdruppels met 40 mg/ml cromoglicinezuur voor allergische conjunctivitis.
• Resorcinol crème 150 mg/g FNA bij hidradenitis suppurativa.
• Segluromet®, een tablet met een combinatie van metformine en ertugliflozine bij diabetes
mellitus type 2.
• Steglujan®, een tablet met een combinatie van sitagliptine en ertugliflozine bij diabetes mellitus
type 2.
• Vaxelis®, een vaccin voor basisimmunisatie van zuigelingen tegen difterie, kinkhoest, tetanus,
poliomyelitis, infectie veroorzaakt door Haemophilus influenzae type B, en hepatitis B (DKTPHib-HepB-vaccin), dat vanaf 2019 in het RVP gebruikt gaat worden voor kinderen geboren
vanaf 1-12-2018.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden is een CBG-nieuwsbericht uitgekomen met een waarschuwing voor het gebruik van
valproïnezuur (valproaat). Vanwege het risico op aangeboren afwijkingen en ontwikkelingsstoornissen
na de geboorte geldt hiervoor een zwangerschapspreventieprogramma. Dit is verwerkt.
Stoffen niet meer in gebruik
De stoffen die in deze nieuwe groep zijn opgenomen zijn in Nederland niet meer geregistreerd, niet
meer in de handel en niet meer in gebruik. De informatie wordt daarom niet meer onderhouden. De
stoffen zijn in deze groep opgenomen voor het achterhalen van gegevens indien het middel voorheen
is gebruikt of toch nog wordt gebruikt, en voor opleidingsdoeleinden. Drotrecogine alfa en
streptokinase zijn tot nu toe opgenomen; suggesties voor andere geneesmiddelen zijn welkom
Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard
• rubriek Farmacogenetica: acenocoumarol, fenprocoumon, mirtazapine, ticagrelor en
warfarine.
• rubriek Verminderde nierfunctie: bosutinib, colecalciferol, eptifibatide, itraconazol,
jodiumbevattende röntgencontrastmiddelen, thiaziden en voriconazol.
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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