Februari 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 januari.
Nieuwe stoffen
Er zijn vier nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Abrocitinib, een Januskinase 1-remmer (JAK1-remmer) die oraal wordt toegepast bij matig tot
ernstig constitutioneel eczeem.
• Fostemsavir, een antiviraal middel (remmer van de gp120-subeenheid) dat wordt toegepast bij
resistente HIV-1-infectie in combinatie met andere antivirale middelen bij HIV-infectie.
• Nirmatrelvir/Ritonavir, een stofcombinatie die oraal wordt toegepast bij lichte tot matig ernstige
COVID-19 bij patiënten met een verhoogd risico op progressie naar ernstige COVID-19.
• Sotrovimab, een monoklonaal antilichaam dat wordt toegepast bij COVID-19 bij patiënten die
geen zuurstofsuppletie nodig hebben, met een verhoogd risico op progressie naar ernstige
COVID-19.
Nieuwe producten
De afgelopen maanden zijn vier nieuwe producten met een nieuwe farmaceutische vorm beschikbaar
gekomen:
• Alluzience® (botuline A toxine), een injectievloeistof voor intramusculair gebruik bij
fronsplooien.
• Byannli® (paliperidon), een zesmaandelijks depotpreparaat voor intramusculaire injectie bij
schizofrenie.
• Lidbree® (lidocaïne), een gel voor intracervicaal en intra-uterien gebruik bij oppervlakteanesthesie.
• Xeljanz® (tofacitinib), een drank voor orale toediening bij juveniele artritis.
Nieuwe groep Antivirale middelen bij COVID-19
Antivirale middelen bij COVID-19 stonden eerst in de subgroep Overige Antivirale middelen, maar
gezien de ontwikkelingen is besloten een nieuwe subgroep te maken.
De volgende middelen zijn opgenomen: molnupiravir, nirmatrelvir geboost met ritonavir, remdesivir en
de monoklonale antilichamen (anti-spike eiwit) casirivimab in combinatie met imdevimab, regdanvimab
en sotrovimab.
COVID-19-vaccin heeft een aparte monografie in de groep Vaccins.
Gewijzigde behandelrichtlijnen
De volgende (herziene) behandelrichtlijnen zijn de afgelopen maanden verwerkt:
• de NHG-Standaarden Diabetes mellitus type 2 en Hoofdpijn, en de NHG-Behandelrichtlijn
Essentiële tremor.
• de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD op www.pallialine.nl
• de NVA-richtlijn Pijn bij patiënten met kanker.
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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