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
2020. De inhoud van de uitgave van 1 juli is op 30 juni afgerond. Het betreft wijzigingen ten opzichte
van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 juni 2020.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave is 1 nieuwe stofmonografie opgenomen.
• Methoxyfluraan, een inhalatie-anestheticum dat als analgeticum wordt toegepast voor snelle
verlichting van aan trauma gerelateerde pijn. Het is al eerder opgenomen geweest in het
Informatorium.
Nieuwe producten
De afgelopen maanden is een aantal producten met een nieuwe farmaceutische vorm of een nieuwe
combinatie beschikbaar gekomen:
• Aktiprol®, een tablet met amisulpride voor schizofrenie.
• Bronchostop hoestpastilles® met tijm en althaea.
• Cholecomb®, een capsule met rosuvastatine en ezetimib voor hypercholesterolemie.
• Custodiol®, een infusievloeistof met histidine, tryptofaan en ketoglutaraat voor cardioplegie bij
openhartchirurgie.
• Dienogest Stragen®, een tablet met diënogest voor endometriose.
• Nurofen Fastine Liquid Caps®, een zachte capsule met ibuprofen voor pijnbehandeling.
• Rybelsus®, een tablet met semaglutide voor orale toepassing bij diabetes mellitus type 2.
• Shingrix®, een recombinant zostervaccin voor actieve immunisatie tegen gordelroos.
• Trumenba®, een meningokokkenvaccin voor infecties veroorzaakt door meningokokken
serogroep B.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten over gebruik van flucytosine en promethazine uitgekomen.
Gebruik van flucytosine is gecontraïndiceerd bij patiënten met een volledig tekort aan het enzym
dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) vanwege een verhoogd risico op levensbedreigende
bijwerkingen. Bij een gedeeltelijke DPD-deficiëntie is voorzichtigheid geboden.
Promethazine kan hallucinaties veroorzaken, vooral bij hoge doses en psychiatrische comorbiditeit.
Beide waarschuwingen zijn verwerkt.
Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard
• rubriek Farmacogenetica: fluvastatine, foliumzuur, mirtazapine, paclitaxel, siponimod en
tacrolimus.
• rubriek Contra-indicaties, gebruik bij morbide obesitas en na bariatrische chirurgie: alfentanil,
acetylsalicylzuur antitrombotisch, benzylpenicilline, buprenorfine, ceftriaxon, claritromycine,
codeïne, doxycycline, erytromycine, fentanyl en nitrofurantoïne.
• rubriek Verkeersdeelname: amfetamine, dexamfetamine, lisdexamfetamine en methylfenidaat.
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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