November 2020

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 oktober.
Nieuwe stoffen
Per 1 november zijn 3 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Chloorprocaïne, een lokaal anestheticum voor spinale anesthesie.
• Filgotinib, een 'targeted synthetic DMARD' (tsDMARD) dat wordt toegepast bij matige tot
ernstige reumatoïde artritis, al dan niet in combinatie met methotrexaat.
• Imlifidase, een IgG-splitsend enzym voor desensibilisatiebehandeling van hoog
gesensibiliseerde niertransplantatiepatiënten.
Nieuwe producten
Een aantal producten met een nieuwe farmaceutische vorm of een nieuwe combinatie is beschikbaar
gekomen:
• Atectura Breezhaler®, een inhalatiepoeder met indacaterol en mometason voor
onderhoudsbehandeling van astma.
• Baqsimi®, een snuifpoeder met glucagon voor ernstige hypoglykemie bij diabetes.
• Enerzair Breezhaler®, een inhalatiepoeder met indacaterol, glycopyrronium en mometason
voor onderhoudsbehandeling van astma.
• Ibuprofen B.Braun Medical, een oplossing voor infusie met ibuprofen voor acute pijn of koorts.
• Oestrogel®, een transdermale gel met estradiol voor hormoonsuppletietherapie en
osteoporose.
• Ophtesic®, een ooggel met lidocaïne voor oppervlakte-anesthesie.
Herziening Contrastmiddelen
Het hoofdstuk Contrastmiddelen is in zijn geheel herzien. Hieronder vallen de volgende
contrastmiddelgroepen:
• Contrastmiddelen voor echografisch onderzoek.
• Jodiumbevattende röntgencontrastmiddelen.
• Paramagnetische contrastmiddelen voor MRI ('Magnetic Resonance Imaging').
• Overige contrastmiddelen: bariumsulfaat.
Bij de herziening is onder andere gebruikgemaakt van de richtlijnen Veilig Gebruik van
Contrastmiddelen (deel 1 en 2) van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie.
Handleiding Pneumokokkenvaccinatie
De NHG-Praktijkhandleiding Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) is
verwerkt. Dit najaar is gestart met een pneumokokkenvaccinatieprogramma voor ouderen. Vanwege
de COVID-19-pandemie heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om in 2020 ouderen die het meest
kwetsbaar zijn met voorrang te beschermen tegen pneumokokken. Daarom krijgen dit najaar ouderen
van 73 tot en met 79 jaar (geboren 1941-1947) als eerste een pneumokokkenvaccinatie aangeboden.
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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