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
2020. De inhoud van de uitgave van 1 mei is op 30 april afgerond. Het betreft wijzigingen ten opzichte
van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 april 2020.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met waarschuwingen voor het gebruik van
cyproteron en voor (hydroxy)chloroquine. Bij gebruik van cyproteron in een hoge dosering (25 mg per
dag of meer) is het risico op een meningeoom verhoogd. Bij gebruik van (hydroxy)chloroquine bij
COVID-19 is er een risico op ernstige hartritmestoornissen.
COVID-19
De stofteksten van chloroquine en hydroxychloroquine zijn uitgebreid met aanvullende informatie over
doseringen, contra-indicaties, interacties en gebruik in geval van verminderde nierfunctie bij de
experimentele behandeling van matig ernstig en zeer ernstig COVID-19 door het coronavirus SARSCoV-2. De stoftekst van remdesivir is uitgebreid met informatie van de EMA. Voor uitgebreide en
recente informatie over COVID-19 verwijzen wij u naar het KNMP-bestand Vragen en antwoorden
over het coronavirus.
Dosering adrenaline bij neonaten
Van 1 maart tot en met 22 april 2020 was de dosering van adrenaline bij cardiopulmonale resuscitatie
bij neonaten op basis van het kinderformularium niet correct weergegeven. De dosering moet zijn:
“neonaten intraveneus 0.01 mg/kg lich.gewicht, daarna zo nodig 0.01-0.03 mg/kg lich.gewicht, elke 13 min herhalen”. Sinds 23 april staat deze dosering correct in het Informatorium vermeld.
Herziening Antivirale middelen bij HIV-infectie
De inleidende tekst van de Antivirale middelen bij HIV-infectie is bijgewerkt aan de hand van de
Richtlijn HIV van de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren. Dit heeft geleid tot aanpassingen
in met name de rubrieken Toepassing, Zwangerschap en Bijzonderheden. De rubriek Zwangerschap
is ook bij alle stoffen bijgewerkt.
De Richtlijn HIV verwijst in veel gevallen naar de Amerikaanse richtlijn ‘Guidelines for the Use of
Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV’ van de ‘U.S. Department of Health and
Human Services’.
Andere Nederlandse en Internationale richtlijnen die zijn gebruikt voor de actualisering van het
hoofdstuk zijn:
• LCI-richtlijn HIV-infectie
• LCI-richtlijn Prikaccidenten
• HIV expositieprotocol neonaten van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
(NVK);
• HIV Pre-expositie profylaxe (PrEP) richtlijn Nederland
• ‘Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection’
• ‘Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs in Pregnant Women with HIV Infection
and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States’
• ‘European Aids Clinical Society (EACS)’ richtlijnen
• ‘Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and
Adolescents with HIV’
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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