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
september 2018. De inhoud van de uitgave van 1 september is op 31 augustus 2018 afgerond. Het
betreft wijzigingen ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 augustus 2018.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 3 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
 Erenumab, een monoklonaal antilichaam dat wordt toegepast voor profylaxe van migraine als
subcutane injectie elke 4 weken.
 Rucaparib, een oncolyticum dat wordt toegepast bij therapieresistent epitheliaal
ovariumcarcinoom van een hoge graad, tubacarcinoom en primair peritoneumcarcinoom.
 Icaridine, een insectenwerend middel dat door het Ctgb is toegelaten voor wering van
muggen. Het is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium.
Nieuwe producten
Sinds de vorige uitgave zijn producten met een nieuwe farmaceutische vorm geregistreerd en/of
beschikbaar gekomen.
 Amglidia®, een drank voor diabetes mellitus type 2 bij neonaten.
 Verkazia®, oogdruppels met ciclosporine bij vernale conjunctivitis bij kinderen.
 Vitaros®, een crème met alprostadil voor erectiele disfunctie.
.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met de volgende waarschuwingen:
 Een waarschuwing voor gebruik van daclizumab bij MS vanwege een risico op
immuungemedieerde encefalitis. Patiënten die daclizumab gebruiken, moeten hierop worden
gemonitord tot 12 maanden na staken.
 Inperking van het gebruik van hydroxyethylzetmeel vanwege een verhoogd risico op nierfalen
en overlijden bij zeer ernstig zieke patiënten of patiënten met sepsis.
 Een waarschuwing voor gebruik van nusinersen bij spinale spieratrofie vanwege een risico op
hydrocefalus (waterhoofd).
 Inperking van het gebruik van radium Ra-223 dichloride bij prostaatcarcinoom vanwege een
verhoogd risico op botbreuken en overlijden. Combinatie met abirateron is gecontraïndiceerd.
 Inperking van het gebruik van ulipristal bij uterusmyomen (vleesbomen van de baarmoeder)
vanwege een risico op ernstige leverschade.
Gewijzigde behandelrichtlijnen
De herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is verwerkt. Verder zijn de gewijzigde LCIrichtlijnen Q-koorts en Tuberculose verwerkt. Ook is het herziene LCR protocol Malaria verwerkt.
Herziening van hoofdstukken
Het hoofdstuk Vermageringsmiddelen is herzien. In dit hoofdstuk is alleen orlistat opgenomen.
Daarnaast wordt liraglutide gebruikt bij overgewicht en obesitas; dit middel is opgenomen in het
hoofdstuk Bloedglucoseverlagende middelen, Glucagonachtig peptide-1-agonisten.
Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard
 rubriek Verminderde nierfunctie: aciclovir, amfotericine B parenteraal, arseentrioxide,
carboplatine, capecitabine, dinatriumwaterstoffosfaat, imipenem + cilastatine, ribavirine,
sildenafil, strontiumranelaat, tadalafil, teriparatide, topotecan, zoledroninezuur en
combinatiepreparaten met emtricitabine en tenofovir.
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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