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Nieuwste behandel
richtlijnen in IM 2017
Het Informatorium Medicamentorum (im) 2017 is uit
in boekvorm. Met 56 nieuwe stoffen is het naslagwerk
weer volledig actueel. Abonnees ontvangen het boek
per post en bestellen kan via knmp.nl/im.
Het im wordt elk jaar dikker. Na respectievelijk 39 en 35
nieuwe stofmonografieën in 2016 en 2015, telt het im dit
jaar 56 nieuwe stoffen. Een greep uit de nieuwkomers:
cobimetinib, sacubitril, ferrimaltol en ixekizumab. Het
naslagwerk van 2017 beslaat 1717 pagina’s: 60 pagina’s
meer dan vorig jaar.

Herzien en uitgebreid
Deze groei is niet alleen te danken aan de nieuwe stof
monografieën en nieuwe handelsproducten. Ook werden
hoofdstukken over onder andere RAAS-remmers, parkin
sonmiddelen en bisfosfonaten geheel herzien en uitgebreid
op basis van nieuwe behandelrichtlijnen. Het digitale
im op de knmp Kennisbank biedt directe toegang tot
verschillende behandelrichtlijnen.

Therapeutic drug monitoring
Helemaal nieuw dit jaar zijn de
verwijzingen naar informatie over
therapeutic drug monitoring (tdm) voor
35 geneesmiddelen. Deze, vooral voor
ziekenhuisapothekers, nuttige links naar
tdm-monografieën worden de komende
tijd uitgebreid.
Ook dit jaar is er weer aandacht voor
off label-gebruik van geneesmiddelen.
Het im wordt elke twee weken geüpdatet. De actuele
editie is te raadplegen in de knmp Kennisbank. Het
boek bestellen kan via knmp.nl/im.
We houden het im graag actueel, dus komt u een
toepassing van een geneesmiddel tegen die niet
vermeld staat in het im? Meld het via gic@knmp.nl
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In de farmacie wordt het meeste werk achter de schermen verricht. Niet aan, maar
achter de balie. In de kelder, het laboratorium en de achterkamertjes. Natuurlijk,
als je als apotheker als zorgverlener wilt
worden gezien, dan ontkom je er niet aan
om op de voorgrond te treden. Maar zonder al dat werk achter de schermen zou
de farmacie stilstaan. En in het volle licht
kun je elkaar ook verdringen. Dan weet je
als argeloze toeschouwer niet waar je kijken moet. Zoals bij Donald Trump tijdens
de presidentiële inaugurele dans met al zijn
nazaten, aan- en bijhangsels. Veelzeggend
dat zijn zesde vlam, Melania, nu zijn first
lady is. Ben benieuwd of hij straks meer
vrouwen op de juiste waarde weet te schatten. Bij zo’n man hoop je maar dat er achter
de schermen iemand mét verstand aan de
touwtjes trekt.
Ook de knmp kan niet zonder de mensen
achter de schermen. Eén ervan neemt deze
maand afscheid. Remco Velasquez bracht
anders dan zijn schilderachtige Spaanse
naam doet vermoeden, de Duitse degelijkheid terug in de financiële huishouding van
de knmp. Met hem presenteerden wij de
afgelopen jaren solide begrotingen en halveerden de zakelijke contributies. Wij gaan
hem erg missen, ook al staan er achter de
schermen vakbekwame collega’s klaar om
zijn vertrek op te vangen. Zonder de goede mensen op de achtergrond, kan je niet
op de voorgrond treden. Eén geluk: Remco gaat zich nu bestuurlijk druk maken om
onze pensioenen. Een gezonde dosis Duitse
degelijkheid kan daarbij geen kwaad.
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