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 oktober
2019. De inhoud van de uitgave van 1 oktober is op 30 september afgerond. Het betreft wijzigingen
ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 september 2019.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 3 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Secretine, wordt toegepast bij de diagnose van pancreasdysfunctie en het syndroom van
Zollinger-Ellison. Het is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium.
• Turoctocog alfa pegol (Esperoct®), een stollingsfactor voor de behandeling en profylaxe van
bloedingen bij patiënten met hemofilie A.
• Voretigeen neparvovec (Luxturna®), een vorm van gentherapie bij visusverlies door erfelijke
retinale dystrofie veroorzaakt door bi-allelische RPE65-mutaties.
Gewijzigde behandelrichtlijnen
De herziene NHG/SNPG Handleiding Griepvaccinatie is verwerkt. In plaats van trivalente vaccins
worden vanaf dit seizoen quadrivalente influenzavaccins toegepast (Influvac Tetra® en Vaxigrip
Tetra®), die bescherming bieden tegen 4 in plaats van 3 verschillende influenzavirusstammen.
Herziening van hoofdstukken
• Antivirale middelen bij influenza: deze groep bestaat uit de
neuraminidaseremmers oseltamivir, peramivir en zanamivir en is volledig herzien. Deze
middelen worden toegepast voor de profylaxe en behandeling van influenza. Bij de herziening
is onder andere gebruik gemaakt van de LCI-Richtlijn Influenza en het NHG-dossier
Griepvaccinatie. De informatie over aviaire influenza (‘vogelgriep’) is ook geactualiseerd. De
informatie met betrekking tot 'Mexicaanse griep', de pandemie van 2009, is verwijderd.
• Bloedglucoseverhogende middelen: dit hoofdstuk en de bijhorende stofteksten van diazoxide
en glucagon zijn geheel herzien. Glucagon wordt met name gebruikt bij hypoglykemie bij
diabetespatiënten. Omdat octreotide hierbij ook wel wordt toegepast, is deze informatie ook
aangepast. Verder is informatie over de toepassing bij intoxicatie met een β-blokker of een
calciumantagonist aangepast in overeenstemming met onder andere de websites
www.toxicologie.org en www.vergiftigingen.info. Diazoxide wordt niet meer gebruikt bij
hypoglykemie bij diabetespatiënten; de informatie over de toepassing van diazoxide bij
hypoglykemie door andere oorzaken aangepast.
• Urologische middelen: deze groep is volledig herzien met behulp van SmPC’s, de meest
recente behandelrichtlijnen en andere literatuur. Hieronder vallen de volgende subgroepen:
o Urologische spasmolytica (zoals darifenacine).
o 5-α-Reductaseremmers (zoals finasteride).
o Fosfodiësteraseremmers (zoals sildenafil).
o Overige urologische middelen (zoals pentosanpolyzwavelzuur).
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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