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 maart
2018. De inhoud van de uitgave van 1 maart is op 28 februari 2018 afgerond. Het betreft wijzigingen
ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 februari 2018.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 4 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Benralizumab, een monoklonaal antilichaam dat wordt toegepast bij ernstig eosinofiel astma.
• Niraparib, een oncolyticum dat wordt toegepast bij eierstok-, eileider- of primaire
peritoneumkanker.
• Ocrelizumab, een immunosuppressivum dat wordt toegepast bij relapsing multipele sclerose
(RMS) en bij primair progressieve multipele sclerose (PPMS).
• Rurioctocog alfa pegol, een stollingsfactor voor de behandeling en profylaxe van bloedingen
bij patiënten met hemofilie A.
.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met waarschuwingen voor het gebruik van
ulipristal (Esmya®) en mycofenolzuur. Deze waarschuwingen zijn verwerkt.
Bij gebruik van Esmya® zijn gevallen van ernstige leverbeschadiging gemeld. Voorlopig wordt gebruik
van dit middel ontraden. Bij patiënten bij wie een behandelingscyclus met dit middel is gestart, is
regelmatig leveronderzoek nodig.
Voor mannen die mycofenolzuur gebruiken, zijn condooms als extra anticonceptie niet langer
verplicht.
Herziening van hoofdstukken
Het hoofdstuk Cardiotonica is geheel herzien. Dit hoofdstuk bestaat uit de fosfodiësteraseremmers
enoximon en milrinon, het hartglycoside digoxine en de ‘calcium sensitizer’ levosimendan. De
middelen worden met name toegepast bij hartfalen; digoxine tevens bij ventriculaire
hartritmestoornissen zoals atriumfibrilleren. Voor de herziening van digoxine is onder andere gebruik
gemaakt van de Europese richtlijn Atriumfibrilleren van de European Society of Cardiology. Deze
richtlijn is ook verwerkt bij de andere middelen die worden gebruikt bij atriumfibrilleren, zoals de
antiaritmica.
Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard
• rubriek Verminderde nierfunctie: acrivastine, adefovir, benazepril, bivalirudine, captopril,
enalapril, entecavir, ethambutol, famciclovir, foscarnet, gabapentine, ganciclovir, lisinopril,
olmesartan, quinapril, ramipril, retigabine, stiripentol, topiramaat, trandolapril, valaciclovir,
valganciclovir, vigabatrine, zofenopril en zonisamide.
• Rubriek Zwangerschap: corticosteroïden en heparines.
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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