Mei 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 april.
Nieuwe stoffen
Er is 1 nieuwe stofmonografie opgenomen.
• Gilteritinib, een oncolyticum en tyrosinekinaseremmer dat wordt toegepast bij acute myeloïde
leukemie (AML).
COVID-19-vaccin
De stofmonografie van COVID-19-vaccin is ge-update met informatie over het optreden van trombose
in combinatie met trombocytopenie bij het AstraZeneca- en Janssen-vaccin aan de hand van de
geactualiseerde SmPC´s, CBG- en EMA-berichten en het Gezondheidsraad Advies. Verder is de
naam COVID-19 Vaccin AstraZeneca gewijzigd in Vaxzevria® en is de geactualiseerde versie van de
LCI-richtlijn COVID-19-vaccinatie verwerkt.
Nieuwe producten
Een aantal nieuwe producten is beschikbaar gekomen:
• Isoprenaline HCl Macure®, een concentraat voor oplossing voor infusie met isoprenaline voor
bradycardie als gevolg van een atrioventriculair blok, en voor adams-stokessyndroom.
• Nipruss®, een poeder voor oplossing voor infusie met nitroprusside voor de behandeling van
hypertensieve crisis en gereguleerde intraoperatieve hypotensie.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten met waarschuwingen voor de volgende geneesmiddelen
uitgekomen.
• Aflibercept (Eylea®) vanwege een verhoogd risico op verhoogde intra-oculaire druk bij gebruik
van Eylea voorgevulde spuit.
• Tofacitinib (Xeljanz®) vanwege een risico op ernstige cardiovasculaire voorvallen en
maligniteiten.
Herziening Corticosteroïden voor gebruik per inhalatie
Het hoofdstuk Corticosteroïden voor gebruik per inhalatie (ICS of inhalatiecorticosteroïden) is volledig
herzien. Hieronder vallen de stoffen beclometason, budesonide, ciclesonide, fluticason en
mometason, en de bijbehorende stofcombinaties. Bij de herziening is onder andere gebruik gemaakt
van recente NHG-Standaarden die van toepassing zijn zoals COPD (2021) en Astma bij volwassenen
(2020), en de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties (2020).
De inleidende tekst en stofteksten zijn verder actualiseerd op basis van recente literatuur en SmPC’s.
Gewijzigde behandelrichtlijnen
De volgende herziene behandelrichtlijnen zijn verwerkt.
• De kunst van het doseren van VKA’s, richtlijn van de Federatie van Nederlandse
Trombosediensten.
• Klinische praktijkrichtlijn Antitrombotica van het Kennisinstituut Mondzorg.
• NHG-Standaard COPD.
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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