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
2019. De inhoud van de uitgave van 1 maart is op 28 februari 2019 afgerond. Het betreft wijzigingen
ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 februari 2019.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 3 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Apalutamide, een anti-androgeen dat wordt toegepast bij niet-gemetastaseerd,
castratieresistent prostaatcarcinoom.
• Brexpiprazol, een atypisch antipsychoticum dat wordt toegepast bij schizofrenie.
• Tildrakizumab, een monoklonaal antilichaam, en interleukineremmer gericht tegen
interleukine-23, dat wordt toegepast bij matige tot ernstige plaque psoriasis.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met waarschuwingen voor het gebruik van
carbimazol/thiamazol, vanwege een risico op acute pancreatitis en aangeboren afwijkingen.
Verder adviseert het CBG in een nieuwsbericht olaratumab niet aan nieuwe patiënten te geven omdat
een klinisch voordeel niet is aangetoond. Deze informatie is verwerkt.
Huid- en slijmvliesmiddelen
In het hoofdstuk Huid- en slijmvliesmiddelen zijn de Overige huid- en slijmvliesmiddelen difencypron,
dimethylsulfoxide (DMSO), levomenthol en mucine herzien. De NVDV-richtlijn Diphencyprone bij
alopecia areata is verwerkt. Bij dimethylsulfoxide zijn de NVA-richtlijn Complex regionaal pijnsyndroom
type 1, de NVZA Crashkaart Oncolytica (extravasatie) en het NVU Standpunt Blaaspijnsyndroom
(DMSO blaasspoeling) verwerkt. Bij levomenthol is de NHG-Behandelrichtlijn Waterpokken verwerkt,
en bij mucine de richtlijn Xerostomie.
Tevens is in het hoofdstuk Huid- en slijmvliesmiddelen de laatste versie van Dermatica op Recept
verwerkt. Dit heeft geleid tot wijzigingen bij ureum, salicylzuur, calamine, zinkoxide, azelaïnezuur,
ditranol en podofyllum, en wijzigingen in het hoofdstuk Farmaceutische hulpstoffen.
Anti-emetica
De recentste richtlijnen van MASCC/ESMO (Multinational Association of Supportive Care in
Cancer/European Society of Medical Oncology), ASCO (American Society of Clinical Oncology) en
NCCN (National Comprehensive Cancer Network) met betrekking tot chemotherapie geïnduceerde
misselijkheid en braken (CINV) en misselijkheid en braken ten gevolge van radiotherapie (RINV) zijn
in het hoofdstuk Anti-emetica verwerkt.
Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard
• rubriek Farmacogenetica: clomipramine, clopidogrel, doxepine, imipramine, nortriptyline,
pimozide en prasugrel.
• rubriek Verminderde nierfunctie: amoxicilline (+ clavulaanzuur), benzylpenicilline, cefalexine,
cefalotine, cefamandol, cefazoline, ceftazidim (+avibactam), cefuroxim, kanamycine,
levofloxacine en norfloxacine.
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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