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
2020. De inhoud van de uitgave van 1 maart is op 28 februari afgerond. Het betreft wijzigingen ten
opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 februari 2020.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave is 1 nieuwe stofmonografie opgenomen.
• Lanadelumab, een monoklonaal antilichaam voor preventie van aanvallen van angio-oedeem
bij hereditair angio-oedeem.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met waarschuwingen voor het gebruik van
tofacitinib (Xeljanz® ) vanwege een risico op veneuze trombo-embolie, en voor alemtuzumab
(Lemtrada®) vanwege een risico op ernstige cardiovasculaire bijwerkingen.
Herziening Spierrelaxantia
Het hoofdstuk Spierrelaxantia is geheel herzien. Deze groep is onderverdeeld in Centraal werkende
spierrelaxantia, Perifeer werkende spierrelaxantia en Direct werkende spierrelaxantia.
De centraal werkende spierrelaxantia worden vooral gebruikt bij spasticiteit. Het perifeer werkende
spierrelaxans botuline A toxine en het direct werkende spierrelaxans dantroleen worden ook bij
spasmen gebruikt. Botuline A toxine heeft naast gebruik bij allerlei spasmen en vormen van
spasticiteit nog vele andere toepassingen zoals speekselvloed, hyperhidrose, overactieve
blaassyndroom, urine-incontinentie, migraine en rimpels.
Perifeer werkende spierrelaxantia worden veel gebruikt voor spierrelaxatie bij algehele anesthesie en
bij ‘intensive care’ patiënten. Qua werkingsduur zijn deze stoffen onder te verdelen in
middellangwerkend (atracurium, cisatracurium, rocuronium) en kortwerkend (mivacurium).
Suxamethonium is het enige depolariserende spierrelaxans in deze groep.
Het direct werkende spierrelaxans dantroleen wordt verder gebruikt bij maligne hyperthermie en
hydrokinine bij nachtelijke beenspierkrampen.
Voor de herziening van de spierrelaxantia is onder andere gebruik gemaakt van de richtlijn Cerebrale
en/of spinale spasticiteit bij volwassenen en de richtlijn Spastische cerebrale parese bij kinderen van
de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.
Vijftigste editie van het gouden IM boek
Afgelopen maand is de vijftigste editie van het Informatorium boek in goudkleur uitgekomen. Hiermee
bereiken we 50 jaar betrouwbare geneesmiddelinformatie voor de apotheker en in de apotheek. Aan
dit thema zal het komende jaar nog verder aandacht worden besteed. Abonnees hebben het boek per
post ontvangen. Bestellen van het jubileumexemplaar kan via de KNMP-website.
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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