April 2022
Geachte collega,
Het Informatorium wordt dagelijks geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste
wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank in de maand maart.
Nieuwe stoffen
Er zijn zes nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Anifrolumab, een immunosuppressivum dat intraveneus wordt toegepast als adjuvans bij
systemische lupus erythematodes (SLE), bij patiënten met matige tot ernstige actieve autoantilichaampositieve SLE ondanks een standaardbehandeling.
• Bempedoïnezuur, een antilipaemicum dat oraal wordt toegepast bij primaire
hypercholesterolemie (heterozygote familiaire en niet-familiaire hypercholesterolemie) of
gecombineerde (gemengde) dyslipidemie, al dan niet in combinatietherapie.
• Cenobamaat, een anti-epilepticum dat oraal wordt toegepast als adjuvans bij epileptische
aanvallen met focaal begin, al dan niet met secundaire generalisatie indien andere middelen
onvoldoende werkzaam waren.
• Finerenon, een kaliumsparend diureticum dat oraal wordt toegepast bij chronische nierschade
(stadium 3 en 4 met albuminurie) bij diabetes mellitus type 2.
• Tepotinib, een oncolyticum en tyrosinekinaseremmer die oraal wordt toegepast bij gevorderd
niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met METex14-skipping-mutaties indien andere
middelen onvoldoende werkzaam waren.
• Volanesorsen, een antilipaemicum dat subcutaan wordt toegepast bij familiair
chylomicronemiesyndroom (FCS) met een hoog risico op pancreatitis indien andere
behandelingen onvoldoende effect hebben.
COVID-19-vaccin
De stofmonografie van COVID-19-vaccin is ge-update met informatie over een boosterdosis
Comirnaty® voor jongeren vanaf 12 jaar en over het gebruik van Spikevax® bij kinderen van 6 tot 12
jaar aan de hand van de geactualiseerde SmPC´s, CBG- en EMA-berichten. De bijwerkingen zijn geupdate aan de hand van de EMA COVID-19 vaccine safety updates en Lareb-berichten. Verder is de
monografie bijgewerkt met informatie over een tweede boostervaccinatie en het vervallen van het
interval met andere vaccinaties aan de hand van de LCI-richtlijn COVID-19-vaccinatie.
Herziening hoofdstukken
De algemene inleidende tekst van het hoofdstuk Antibacteriële middelen is volledig herzien.
Onderwerpen die daarin aan bod komen zijn principes voor de behandeling met antibiotica,
combinatietherapie, werkingsmechanismen en resistentie.
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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