Maart 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 februari.
Nieuwe stoffen
Er is 1 nieuwe stofmonografie opgenomen.
• Cabotegravir, een antiviraal middel dat oraal en intramusculair wordt toegepast bij HIV-infectie
in combinatie met rilpivirine. Het is in Nederland nog niet in de handel.
Nieuwe producten
Een aantal producten met een nieuwe farmaceutische vorm of een nieuwe combinatie is beschikbaar
gekomen.
• Gabapentine 50 mg/ml Focus®, een drank voor epilepsie en perifere neuropathische pijn.
• MenQuadfi®, een vaccin voor immunisatie tegen infectieziekten veroorzaakt door
meningokokken serogroep A, C, W en Y.
• Spravato®, een neusspray met esketamine die wordt toegepast bij therapieresistente
depressie in combinatie met een SSRI of SNRI.
• Trixeo Aerosphere®, een aerosol met formoterol, glycopyrronium en budesonide voor
onderhoudsbehandeling van COPD.
COVID-19-vaccin
Eind januari is het derde coronavaccin voor Europa goedgekeurd, het COVID-19 Vaccin AstraZeneca.
De stofmonografie van COVID-19-vaccin is ge-update met informatie over dit recombinant
vectorvaccin.
Verder is de geactualiseerde versie van de LCI-richtlijn COVID-19-vaccinatie verwerkt.
Herziening Niet-geclassificeerde stoffen
Het hoofdstuk Niet-geclassificeerde stoffen is volledig herzien. Deze groep bevat 38 stoffen en 3
stofcombinaties. Al deze teksten zijn geactualiseerd op basis van de recente literatuur en SmPC’s.
Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard
• rubriek Verminderde nierfunctie: amisulpride, amoxicilline/clavulaanzuur, ataluren, brigatinib,
lacosamide, naloxegol, olaparib, pirfenidon, selexipag, tofacitinib en cladribine oraal.
• rubriek Farmacogenetica: allopurinol.
51e editie van het Informatorium boek
In februari is de 51e editie van het Informatorium Medicamentorum in boekvorm uitgekomen. Ten
opzichte van de vorige editie is deze uitgave vernieuwd en geactualiseerd met de introductie van 35
nieuwe stoffen en ruim 300 stofcombinaties, 7 herziene hoofdstukken en vele andere inhoudelijke
wijzigingen. Het boek is te bestellen via www.knmp.nl/im.
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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