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
2020. De inhoud van de uitgave van 1 juni is op 29 mei afgerond. Het betreft wijzigingen ten opzichte
van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 mei 2020.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 2 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Fremanezumab, een monoklonaal antilichaam dat subcutaan wordt toegediend voor profylaxe
van migraine.
• Relebactam, een betalactamaseremmer die in een combinatiepreparaat met imipenem en
cilastatine (Recarbrio®) wordt toegepast bij infecties.
Behandelrichtlijnen
De afgelopen maanden zijn de volgende herziene NHG-Standaarden in het Informatorium verwerkt:
Anticonceptie, Urineweginfecties, Dementie en Stabiele Angina pectoris.
Een belangrijke wijziging In de herziene NHG-Standaard Anticonceptie is het beleid bij het vergeten
van de anticonceptiepil. Het NHG, CBG, NVOG, RIVM en KNMP hebben intensief overlegd om te
komen tot uniforme adviezen hiervoor. Bijna alle organisaties scharen zich achter het nieuwe advies
voor de meest gebruikte eenfase combinatiepil met ethinylestradiol. In dit advies worden aanvullende
maatregelen geadviseerd wanneer direct na de stopweek de eerste pil wordt vergeten. Bij vergeten
van pillen op een later moment in week 1 zijn aanvullende maatregelen nodig bij 2 of meer vergeten
pillen. Bij vergeten pillen in week 2 zijn aanvullende maatregelen nodig bij 3 of meer vergeten pillen. In
week 3 kan na het vergeten van pillen direct met een nieuwe strip worden begonnen of kan een
stopweek worden ingelast. De nieuwe adviezen zijn opgenomen in het Informatorium en in andere
geneesmiddelinformatieproducten van de KNMP.
Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard
• rubriek Verminderde nierfunctie: amoxicilline, cotrimoxazol, flucloxacilline, fluconazol,
(hydroxy)chloroquine en teicoplanine.
• rubriek Contra-indicaties, gebruik bij morbide obesitas en na bariatrische chirurgie:
amoxicilline, amoxicilline/clavulaanzuur, claritromycine, feneticilline, fenoxymethylpenicilline,
flucloxacilline, tobramycine en vancomycine.
• rubriek Zwangerschap: de groepen Anesthetica, Antihistaminica, Antipsychotica,
Carbapenems, NSAID’s, Parasympathicolytica, Psychostimulantia en RAAS-remmers.
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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