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 2019. De inhoud van de uitgave van 1 september is op 30 augustus afgerond. Het betreft
wijzigingen ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 augustus 2019.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 3 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Cemiplimab, een oncolyticum dat wordt toegepast bij gemetastaseerd of lokaal gevorderd
cutaan plaveiselcelcarcinoom, indien curatieve chirurgie of radiotherapie niet mogelijk is.
• Galcanezumab, een monoklonaal antilichaam dat wordt toegepast voor profylaxe van
migraine als subcutane injectie elke 4 weken.
• Mexiletine, wordt als weesgeneesmiddel toegepast bij niet-dystrofische myotonie. Het is al
eerder opgenomen geweest in het Informatorium als antiaritmicum.
Gewijzigde behandelrichtlijnen
De volgende (herziene) behandelrichtlijnen zijn verwerkt:
• Multidisciplinaire richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA).
• SWAB-richtlijn Community-Acquired Pneumonia (CAP).
• Richtlijn Orthopedische prothese infecties bij volwassenen van de NINJA (Nothern Infection
Network Joint Arthroplasty).
• Richtsnoer HBV Hepatitis B-virus (HBV).
• NHG-Behandelrichtlijn Fenomeen van Raynaud.
Herziening van hoofdstukken
De subgroep Antimetabolieten uit het hoofdstuk Oncolytica is volledig herzien. Hieronder vallen de
volgende groepen.
• Foliumzuur-antagonisten (zoals methotrexaat).
• Purine-antagonisten (zoals tioguanine).
• Pyrimidine-antagonisten (zoals fluorouracil).
Ook de orale combinatiepreparaten Lonsurf ® en Teysuno® zijn herzien. Lonsurf ® bevat de pyrimidineantagonist trifluridine en bevat tipiracil dat de afbraak van trifluridine remt. Teysuno® bevat de
pyrimidine-antagonist tegafur in combinatie met gimeracil en oteracil; hierbij bevordert gimeracil de
werking van tegafur en beschermt oteracil tegen de toxiciteit van tegafur.
De teksten zijn geactualiseerd met behulp van SmPC’s, literatuur, ziekenhuisprotocollen en
behandelrichtlijnen, waaronder die van de EORTC, ESMO, HOVON, Oncoline, SKION en de diverse
Vademecums Hematologie. Daarbij is informatie toegevoegd over de toepassing van deze stoffen in
chemokuren, waarvan enkelen uitgebreid zijn beschreven in het subhoofdstuk Chemokuren. Er is tot
slot aandacht besteed aan de toepassingen in klinisch onderzoek en de ‘add-on’ status van deze
middelen.
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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