Juni 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 mei.
Nieuwe stoffen
Er zijn twee nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Angiotensine II, een cardiotonicum dat intraveneus wordt toegepast bij refractaire hypotensie
bij septische of andere distributieve shock.
• Crisaborol, een anti-inflammatoire fosfodiësterase-4 (PDE4)-remmer die cutaan wordt
toegepast bij mild tot matig constitutioneel eczeem.
Nieuwe producten
Een aantal nieuwe producten met een nieuwe farmaceutische vorm is beschikbaar gekomen:
• Tysabri®, een subcutane injectie met natalizumab voor relapsing-remitting multipele sclerose
(RRMS).
• Vesolox®, een blaasspoeling met oxybutynine voor onderdrukking van de detrusoroveractiviteit.
Herziening hoofdstukken
Het hoofdstuk Anti-androgenen, dat valt onder de subgroep Antihormonen van de Oncolytica, is
volledig herzien. De inleidende tekst is herschreven, met aandacht voor de achtergrond en
behandeling van prostaatcarcinoom. Hierbij is onder andere de behandelrichtlijn Prostaatcarcinoom
van de Nederlandse Vereniging voor Urologie gebruikt. Onder deze groep vallen zowel de eerste
generatie of klassieke anti-androgenen bicalutamide en nilutamide, als de tweede generatie antiandrogenen abirateron, apalutamide, darolutamide en enzalutamide. Deze stofmonografieën zijn
eveneens volledig herzien.
Het hoofdstuk Corticosteroïden voor nasaal gebruik is volledig herzien. Corticosteroïden die nasaal
worden toegepast zijn beclometason, budesonide, fluticason, mometason en triamcinolonacetonide.
Bij de herziening is onder andere gebruik gemaakt van recente NHG-Standaarden die van toepassing
zijn zoals Allergische en niet-allergische rinitis en Acute rhinosinusitis, en de NVKNO-richtlijn
Chronische rhinosinusitis en neuspoliep. De inleidende tekst en stofteksten zijn verder actualiseerd op
basis van recente literatuur en SmPC’s.
Splitsing stoftekst Inhalatieallergeen
De monografie inhalatieallergeen, die valt onder de groep Allergenen, is herzien en opgesplitst in vijf
nieuwe monografieën, namelijk boompollenallergeen, graspollenallergeen, huisstofmijtenallergeen,
kattenallergeen en priktest inhalatieallergenen. Dit sluit aan bij de beschikbare producten voor de
diagnostiek en behandeling van diverse allergieën die worden veroorzaakt door inhalatieallergenen.
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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