Juli 2021
Geachte collega,
Het Informatorium wordt dagelijks geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste
wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank in de maand juni.
Nieuwe stoffen
Er zijn vier nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Cannabidiol, een cannabinoïde voor adjuvante therapie bij epileptische aanvallen
geassocieerd met het Lennox-Gastaut-syndroom (LGS), het syndroom van Dravet (DS) of met
tubereuze sclerose complex (TSC).
• Ferricitraat, een ijzerzout voor orale toepassing bij hyperfosfatemie bij chronische nierziekte
en ijzergebreksanemie.
• Leptospirosevaccin, een vaccin voor actieve immunisatie tegen leptospirose veroorzaakt door
serogroep icterohaemorrhagiae.
• Sonidegib, een oncolyticum dat wordt toegepast bij lokaal uitgebreid basaalcelcarcinoom.
Deze stof is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium.
Nieuwe producten
Een nieuw product met een nieuwe farmaceutische vorm is beschikbaar gekomen:
• Xarelto® (rivaroxaban), 1 mg/ml granulaat voor orale suspensie, voor behandeling en
preventie van veneuze trombo-embolie bij kinderen.
Herziening hoofdstukken
Het hoofdstuk Lithiumzouten en de monografieën Lithiumcarbonaat en Lithiumcitraat zijn volledig
herzien. Bij de herziening is gebruikgemaakt van de multidisciplinaire richtlijn Bipolaire stoornis, de
richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik van de Nederlandse federatie voor Nefrologie en
het Protocol psychofarmaca rondom de zwangerschap van het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie
en Zwangerschap.
Mevr. drs. I. Liefting-Kluft, als apotheker verbonden aan Brocacef Ziekenhuisfarmacie in Den Haag,
heeft het hoofdstuk van commentaar voorzien, waarvoor hartelijk dank.
Productenoverzicht
Per 1 juli is het Productenoverzicht geïntroduceerd. De rubriek Producten/Synoniemen onderaan een
stoftekst is opgesplitst in Productenoverzicht (PO.) en Synoniemen (S.); tevens is er een nieuwe
rubriek Verwante monografieën. Alle producten zijn in één overzicht opgenomen. De aparte
productteksten zijn hiermee komen te vervallen.
Het Productenoverzicht is gebaseerd op de voorschrijfproducten (PRK-naam). Deze zijn overzichtelijk
gerangschikt naar toedieningsweg. Via de PRK-naam in het PO. kan doorgeklikt worden naar de
rubriek Voorschrijfproducten op de KNMP Kennisbank en van daaruit naar de G-Standaard
Handelsproducten, waar specifieke informatie over een product te vinden is, zoals de hulpstoffen.
In de rubriek Verwante monografieën zijn links naar de bijbehorende stofcombinaties opgenomen; hier
zijn de combinatieproducten te raadplegen.
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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