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
2019. De inhoud van de uitgave van 1 juli is op 28 juni 2019 afgerond. Het betreft wijzigingen ten
opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 juni 2019.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 7 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Artisjokblad, een bestanddeel van Boldocynara A. Vogel®, een traditioneel
kruidengeneesmiddel voor spijsverteringsklachten.
• Boldoblad, zie Artisjokblad.
• Lavendel, een traditioneel kruidengeneesmiddel voor spanning en onrust en ter bevordering
van de slaap.
• Lorlatinib, een oncolyticum en tyrosinekinaseremmer die wordt toegepast bij anaplastisch
lymfoomkinase (ALK)-positief gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom
(NSCLC).
• Mariadistel, zie Artisjokblad.
• Paardenbloem, zie Artisjokblad.
• Vaborbactam, een betalactamaseremmer die in combinatie met meropenem wordt toegepast
bij infecties.
Doseringsadviezen bij morbide obesitas en na bariatrische chirurgie
In 2018 is gestart met de ontwikkeling van doseringsadviezen voor patiënten met morbide obesitas en
voor patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. De adviezen zijn gebaseerd op
literatuuronderzoek en zijn beoordeeld door een werkgroep met deskundigen uit de praktijk. De
resultaten zijn verwerkt in de G-Standaard. In het Informatorium worden informatie en advies over
gebruik in geval van morbide obesitas en na het ondergaan van bariatrische chirurgie opgenomen in
de rubrieken Dosering en Contra-indicaties.
Met ingang van deze maand is deze informatie opgenomen bij de verschillende Anticoagulantia.
Chemokuren
Het hoofdstuk Oncolytica heeft een nieuwe subgroep Chemokuren. Hierin zijn chemokuren
opgenomen die in Nederland veel worden gebruikt. Inmiddels zijn 21 chemokuren opgenomen.
De monografieën 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, zoals EviQ, Hematline, HOVON en Oncoline.
Er zijn chemokuren opgenomen voor de volgende vormen van kanker.
• colon- of rectumcarcinoom: FOLFIRI, FOLFOX en FOLFOXIRI;
• acute- of chronische lymfatische leukemie: FCR en FLAMSA;
• Hodgkin-lymfoom: ABVD, BEACOPP, BEAM en MOPP-ABV;
• non-Hodgkin-lymfoom: (R-)CHOP, (R-)CHOEP en (R-)CVP;
• Burkitt lymfoom: DA-EPOCH-R, R-CODOX-M en R-IVAC;
• mammacarcinoom: AC-TH, CMF en TAC;
• multipel myeloom: VRD en VTD;
• pancreascarcinoom: FOLFIRINOX.
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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