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
2020. De inhoud van de uitgave van 1 januari is op 31 december afgerond. Het betreft wijzigingen ten
opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 december 2019.
Nieuwe producten
Sinds de vorige uitgave is een aantal producten met een nieuwe farmaceutische vorm of een nieuwe
combinatie beschikbaar gekomen:
• Ferrosulfaatdrank FNA, een drank voor ijzergebreksanemie.
• Nurofen pleister®, een pleister met ibuprofen voor acute spier- en gewrichtspijn.
• Zovirax Duo®, een crème met een combinatie van aciclovir en hydrocortison bij herpes
labialis.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten over gebruik van retinoïden en van liposomaal irinotecan
(Onivyde®) uitgekomen.
Vanwege het risico op aangeboren afwijkingen wordt aanbevolen voor en tijdens de zwangerschap
geen tabletten, zalf of gel met retinoïden te gebruiken. Ook moeten patiënten worden gewaarschuwd
voor bijwerkingen zoals depressie, angststoornissen en stemmingswisselingen.
De uitdrukking van de sterkte van Onivyde® is gewijzigd. De sterkte wordt nu uitgedrukt in watervrije
base, en niet meer als hydrochloridetrihydraat. Hierdoor gaat de aanbevolen startdosis omlaag.
Behandelrichtlijnen
De RVP-richtlijn Maternale kinkhoestvaccinatie en de Richtlijn Uitvoering RVP 2020 zijn verwerkt.
Sinds 16 december 2019 is kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen in het RVP
(Rijksvaccinatieprogramma) opgenomen. Het advies is om vanaf week 22 in de zwangerschap DKTvaccin toe te dienen (22 wekenprik). Naar aanleiding van de implementatie van de maternale
kinkhoestvaccinatie is het vaccinatieschema van DKTP-Hib-HepB-vaccin en pneumokokkenvaccin
voor zuigelingen in het RVP aangepast.
Herziening Voedingsstoffen
• De groep Aminozuren is aangevuld met 4 nieuwe stofmonografieën: alanine, asparaginezuur,
proline en tyrosine. Deze aminozuren worden ook toegepast in combinatiepreparaten voor
parenterale voeding.
• De naam van de groep Combinatiepreparaten is gewijzigd in Combinatiepreparaten Parenterale
voeding. De subgroepen Aminozuren, Aminozuren met koolhydraten en Aminozuren met
koolhydraten en vetten zijn vervallen. De groep Combinatiepreparaten Parenterale voeding is nu
onderverdeeld in: Aminozuren/Glucose, Aminozuren/Glucose/Elektrolyten,
Aminozuren/Glucose/Elektrolyten/Spoorelementen, Aminozuren/Glucose/Vetten,
Aminozuren/Glucose/Vetten/Elektrolyten, Aminozuuroplossing en Vetemulsie.
• Onder vetemulsie zijn producten opgenomen die meerdere vetten bevatten (ClinOleic®, Lipoplus®
en SMOFlipid®). Voorheen waren deze producten opgenomen onder de stofmonografieën van de
afzonderlijke vetten.
• De groep Combinatiepreparaten Parenterale voeding geeft een overzicht van de
combinatiepreparaten voor parenterale voeding die in Nederland geregistreerd en in de handel
zijn. De teksten van de combinatieproducten 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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