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 juli
2018. De inhoud van de uitgave van 1 juli is op 29 juni 2018 afgerond. Het betreft wijzigingen ten
opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 juni 2018.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave is 1 nieuwe stofmonografie opgenomen.
• Gemtuzumab ozogamicine, een oncolyticum dat wordt toegepast bij ‘de novo’ - CD33positieve acute myeloïde leukemie. Het is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium
onder de naam gemtuzumab.
.
Nieuwe producten
Sinds de vorige uitgave is een aantal producten beschikbaar gekomen:
• Glucient SR®, een tablet met gereguleerde afgifte met de bloedglucoseverlager metformine.
• Juluca®, een tablet met dolutegravir en rilpivirine die wordt toegepast bij HIV-infectie.
• Saxenda®, een subcutane injectie met liraglutide die wordt toegepast bij obesitas en
overgewicht.
• Skilarence®, een maagsapresistente tablet met dimethylfumaraat die wordt toegepast bij
psoriasis.
• Softacor®, oogdruppels voor eenmalig gebruik met hydrocortison.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn de volgende waarschuwingen van het CBG uitgekomen die zijn verwerkt:
• Azitromycine: toepassing bij patiënten die vanwege een hematologische maligniteit een
hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) hebben ondergaan is gecontraïndiceerd,
vanwege een verhoogd risico op recidief hematologische maligniteiten en mortaliteit.
• Denosumab: bij behandeling met Xgeva® bij uitgezaaide botkanker of een reusceltumor van
het bot, kan er opnieuw kanker optreden.
• Dolutegravir: gebruik is gecontraïndiceerd tijdens de zwangerschap en bij kinderwens
vanwege een verhoogd risico op neuralebuisdefecten bij het ongeboren kind.
• Olaparib: de aanbevolen dosering bij de Lynparza® capsules of tabletten is verschillend. Bij
wisselen van vorm (tablet naar capsule of andersom) bestaat zo het risico dat patiënten te
veel of juist te weinig olaparib krijgen.
Gewijzigde behandelrichtlijnen
De herziene NHG-Standaarden Allergische en niet-allergische rinitis, Beroerte en Pijn zijn verwerkt.
Verder zijn de richtlijn Uitvoering RVP 2018, addendum 19: MenACWY-vaccinatie voor kinderen op de
leeftijd van 14 maanden en de LCI-richtlijn Meningokokken ACWY-vaccinatie verwerkt, zie ook het
KNMP-nieuwsbericht.
Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard
• rubriek Verminderde nierfunctie: algeldraat, aluminiumhydroxidemagnesiumcarbonaat,
ceftaroline, eptifibatide, fluconazol, flucytosine, hydrotalciet, lithiumcarbonaat, memantine,
miglustat, penicillamine, sucralfaat, telbivudine, tirofiban en valproïnezuur.
• Interactie met grapefruitsap: guanfacine, naloxegol, olaparib, palbociclib en ruxolitinib.
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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