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 mei
2019. De inhoud van de uitgave van 1 mei is op 30 april 2019 afgerond. Het betreft wijzigingen ten
opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 april 2019.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 2 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Mogamulizumab, een oncolyticum dat wordt toegepast bij mycosis fungoïdes en syndroom
van Sezary.
• Tezacaftor, een middel dat in combinatie met ivacaftor wordt toegepast bij cystische fibrose bij
patiënten die homozygoot of heterozygoot zijn voor de F508del-mutatie.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met waarschuwingen voor het gebruik van
fluorchinolonen en belimumab. Deze waarschuwingen zijn verwerkt.
Bij het gebruik van fluorochinolonen bestaat een verhoogd risico op langdurige en mogelijk blijvende
schade aan spieren en zenuwstelsel. Geadviseerd wordt om bij patiënten met een verhoogd risico op
deze zeldzame bijwerkingen eerst andere behandelopties te overwegen.
Bij gebruik van belimumab is een verhoogd risico op ernstige psychiatrische bijwerkingen zoals
depressie, suïcidale gedachten of zelfverwonding. Alle patiënten die belimumab krijgen, moeten
hierop worden gemonitord.
Gewijzigde behandelrichtlijnen
De Leidraad Dermatocorticosteroïden van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en
Venereologie (NVDV) is herzien. De vorige versie was uit 2000.
Een belangrijke wijziging is de indeling van dermatocorticosteroïden op basis van kruisreactiviteit.
Corticosteroïden voor cutaan gebruik werden op basis van structuur en klinische eigenschappen van
oudsher ingedeeld in vier groepen die met elkaar zouden kunnen kruisreageren, namelijk groep A, B,
C en D. Deze groepen zijn nu onderverdeeld in drie groepen.
• Groep 1 (voornamelijk uit de oude groep A en D2): hydrocortisonacetaat en
hydrocortisonbutyraat.
• Groep 2 (uit de oude groep B): triamcinolonacetonide.
• Groep 3 (voornamelijk uit de oude groep C en D1): clobetasonbutyraat, flumethasonpivalaat,
betamethasondipropionaat, betamethasonvaleraat, desoximetason, fluticasonpropionaat,
mometasonfuroaat en clobetasolpropionaat.
Herziening van hoofdstukken
Het hoofdstuk Hormonale anticonceptiva is geheel herzien; dit hoofdstuk bevat informatie over
gecombineerde anticonceptiva. Voor oestrogeenvrije anticonceptie wordt verwezen naar het
hoofdstuk Progestagenen, en voor het koperspiraal en hormoonspiraal naar het hoofdstuk Spiralen
voor anticonceptie. De informatie is afgestemd met verschillende NHG-Standaarden, waaronder
Anticonceptie, Vaginaal bloedverlies en Amenorroe, en de NHG-Behandelrichtlijn Menstruatie-uitstel.
Naast informatie uit literatuur en handboeken is informatie opgenomen naar aanleiding van vragen die
bij de helpdesk van het Geneesmiddel Informatie Centrum zijn binnengekomen. Dit zijn bijvoorbeeld
vragen over het zonder recept herhalen van anticonceptiepleisters en vaginale ringen, en over de
leeftijdsgrens voor gebruik van hormonale anticonceptie.
De informatie in het bestand Anticonceptie Vraag en Antwoord op de KNMP Kennisbank is afgestemd
op de nieuwe informatie in het Informatorium.
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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