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 juni
2018. De inhoud van de uitgave van 1 juni is op 31 mei 2018 afgerond. Het betreft wijzigingen ten
opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 mei 2018.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 3 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Darvadstrocel, dit zijn geëxpandeerde stamcellen uit vetweefsel (eASC) met
immunomodulerende en anti-inflammatoire effecten die intralaesionaal worden toegediend op
de ontstekingsplaatsen van peri-anale fistels bij de ziekte van Crohn.
• Natriumzirkoniumcyclosilicaat, een niet-geabsorbeerd niet-polymeer anorganisch poeder voor
een orale suspensie dat selectief kalium opneemt en uitwisselt tegen waterstof- en
natriumionen; het wordt toegepast bij hyperkaliëmie.
• Peramivir, een selectieve remmer van neuraminidase die eenmalig intraveneus wordt
gegeven voor behandeling van symptomen van een ongecompliceerde infectie veroorzaakt
door influenzavirus. Het is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium.
.
Nieuwe producten
Er zijn twee nieuwe macrogolbevattende laxantia voor lediging van de darm beschikbaar gekomen:
• Pleinvue®: een product dat net als Moviprep® macrogol 3350 in combinatie met natriumsulfaat,
ascorbinezuur en elektrolyten bevat; in de Landelijke richtlijn Erfelijke darmkanker wordt bij
darmvoorbereiding voor een coloscopie 2 l van een dergelijke oplossing (+ aanvullende
heldere vloeistof) geadviseerd of 4 l van een macrogol/natriumsulfaat/elektrolyten-oplossing
(Colofort® of Klean-Prep®).
• Clensia®: een product dat macrogol 4000 in combinatie met natriumsulfaat, citraten en
elektrolyten bevat, waaraan het antischuimmiddel dimeticon is toegevoegd om de
zichtbaarheid van de darmmucosa te verbeteren.
Er zijn nieuwe koperspiralen in de handel gekomen. Dit zijn Mi-DIU® Load 375 en Mi-DIU® Sert 380
met een koperoppervlak van respectievelijk 375 mm2 en 380 mm2. Ze worden toegepast als
anticonceptivum en bij verkleving van de baarmoeder (uteriene synechiae of het Ashermansyndroom).
Herziening van hoofdstukken
Het hoofdstuk Vertigomiddelen met de stoffen betahistine, flunarizine en piracetam is volledig herzien.
Tot de vertigomiddelen behoren tevens het antihistaminicum cinnarizine en het antipsychoticum
sulpiride. Bij de herziening is onder meer gebruik gemaakt van de NHG-Standaard Duizeligheid. Hierin
worden vertigomiddelen niet aanbevolen voor de behandeling van draaiduizeligheid (vertigo), omdat
de effectiviteit onvoldoende is aangetoond. Behandeling bestaat uit voorlichting en nietmedicamenteuze adviezen. Bij patiënten met chronische draaiduizeligheid kan vestibulaire revalidatie
worden overwogen.
Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard
• rubriek Verminderde nierfunctie: aldesleukine, amantadine, apixaban, azacitidine, bleomycine,
clofarabine, colchicine, dabigatran, dexrazoxaan, etoposide, fludarabine, fluorouracil,
hydroxycarbamide, lenalidomide, oxaliplatine, pemetrexed, pergolide, pramipexol, rivaroxaban
en vinflunine.
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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