Geachte collega,
Het Informatorium wordt vanaf 7 oktober 2020 dagelijks geactualiseerd. Hieronder vindt u een
overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP
Kennisbank ten opzichte van de laatste uitgave op de KNMP Kennisbank van 14 juli 2020.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 10 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Alpelisib, een oncolyticum dat in combinatie met fulvestrant wordt toegepast bij HER2-negatief
mammacarcinoom met een PIK3CA-mutatie bij postmenopauzale vrouwen en mannen.
• Cefepim, een cefalosporine dat intraveneus wordt toegepast bij ernstige infecties. Cefepim is
al eerder opgenomen geweest in het Informatorium.
• Doxylamine, een antihistaminicum dat wordt toegepast bij misselijkheid en braken tijdens de
zwangerschap in een combinatiepreparaat met pyridoxine (Xonvea®). Doxylamine is al eerder
opgenomen geweest in het Informatorium.
• Entrectinib, een oncolyticum voor behandeling van solide tumoren met een neurotrofetyrosinereceptorkinase (NTRK)-genfusie en van niet-kleincellig longcarcinoom.
• Isatuximab, een oncolyticum dat in combinatie met pomalidomide en dexamethason wordt
toegepast bij multipel myeloom.
• Fluocinolonacetonide, een corticosteroïd dat intravitreaal wordt toegepast bij diabetisch
macula-oedeem en niet-infectieuze uveïtis. Het is al eerder opgenomen geweest in het
Informatorium.
• Moederkruid, een traditioneel kruidengeneesmiddel ter voorkoming van migraine-hoofdpijn.
• Onasemnogeen abeparvovec, een gentransfervector van de adenogeassocieerde virale
vector serotype 9 (AAV9) dat intraveneus wordt toegepast bij spinale musculaire atrofie 5q.
• Polatuzumab vedotine, een oncolyticum dat in combinatie met bendamustine en rituximab
wordt toegepast bij diffuus grootcellig B-cellymfoom.
• Teduglutide, een recombinant-analogon van het humane glucagon-like peptide-2 (GLP-2) dat
wordt toegepast bij het kortedarmsyndroom. Het is al eerder opgenomen geweest in het
Informatorium.
Herziening Antipsychotica
Het hoofdstuk Antipsychotica met in totaal 24 geneesmiddelen is in zijn geheel herzien. Antipsychotica
worden in verschillende bronnen nog onderverdeeld in klassieke en atypische antipsychotica, maar in
de praktijk wordt dit onderscheid weinig meer gehanteerd.
Bij de herziening is gebruikgemaakt van verschillende multidisciplinaire richtlijnen, zoals de richtlijnen
Schizofrenie, Bipolaire stoornis en Depressie. Daarnaast zijn verschillende richtlijnen van het
Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie en Pallialine geraadpleegd.
Mevr. drs. I. Liefting-Kluft, als apotheker verbonden aan Apotheek Parnassia Groep te Den Haag,
heeft het hoofdstuk van commentaar voorzien, waarvoor hartelijk dank.
Gewijzigde behandelrichtlijnen
In juli 2020 is de NHG-Standaard Astma bij volwassenen herzien. De relevante wijzigingen met
betrekking tot het medicamenteuze beleid zijn verwerkt in de hoofdstukken Corticosteroïden voor
gebruik per inhalatie en Sympathicomimetica met vooral β2-effect, en in de verschillende stofteksten.
De belangrijkste wijzigingen in de Standaard zijn:
• Stap 1 in de medicamenteuze behandeling is nog altijd monotherapie met een kortwerkend
β2-sympathicomimeticum, maar deze stap wordt veelal overgeslagen. Deze stap is alleen
geïndiceerd bij zeer weinig frequente klachten (minder dan 2x per week overdag).
• Formoterol in combinatie met een inhalatiecorticosteroïd is een alternatief voor het
kortwerkend β2-sympathicomimeticum als ‘zo nodig’ behandeling.
• De dosering van de inhalatiecorticosteroïden is onderverdeeld in lage, intermediaire en hoge
dosering. De overzichtstabel met de indeling per inhalatiecorticosteroïd is terug te vinden in de
NHG-Standaard.

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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