
 

 
  
Januari 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 december 2021. 
 
Nieuwe stoffen 
Er zijn zeven nieuwe stofmonografieën opgenomen. 

 Bastaardsmeerwortel, een traditioneel kruidengeneesmiddel voor onder andere spierpijn en 
gewrichtspijn. 

 Benperidol, een antipsychoticum voor toepassing bij psychosen en ernstige opwinding en onrust. 
Deze stof is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium. 

 Diroximelfumaraat, een immunosuppressivum dat wordt toegepast bij relapsing-remitting multipele 
sclerose (RRMS). 

 Elexacaftor, een middel dat in combinatie met ivacaftor en tezacaftor wordt toegepast bij cystische 
fibrose bij patiënten die ten minste één F508del-mutatie in het CFTR-gen hebben. 

 Estetrol, een oestrogeen dat wordt toegepast in combinatie met drospirenon voor hormonale 
anticonceptie. 

 Inclisiran, een lipidenverlagend middel voor subcutane toepassing bij hypercholesterolemie en 
gemengde dyslipidemie. 

 Ofatumumab, een immunosuppressivum dat wordt toegepast bij relapsing multipele sclerose 
(RMS). Deze stof is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium. 
  

COVID-19-vaccin 
In de tweede helft van december 2021 is het vijfde coronavaccin voor Europa goedgekeurd, Nuvaxovid® 
van Novavax. De stofmonografie van COVID-19-vaccin is ge-update met informatie over dit subunit-
eiwitvaccin. Verder is de monografie bijgewerkt met informatie over boostervaccinatie, over bijwerkingen 
en over het gebruik van het mRNA-vaccin Comirnaty® bij kinderen van 5 tot 12 jaar aan de hand van de 
geactualiseerde SmPC´s, CBG- en Lareb-berichten, EMA COVID-19 vaccine safety updates en de  
LCI-richtlijn COVID-19-vaccinatie. 
 
Herziening hoofdstukken 
De afgelopen maanden zijn de volgende hoofdstukken volledig herzien. 

 Cefalosporines: dit hoofdstuk valt onder de hoofdgroep Antibacteriële middelen. Bij de herziening 
is onder andere gebruikgemaakt van de SWAB-richtlijnen, LCI-richtlijnen en de NHG-Standaarden 
waarin deze middelen zijn opgenomen. De inleidende tekst en de stofteksten zijn verder 
geactualiseerd op basis van recente literatuur en SmPC’s. 

 Parkinsonmiddelen: in de inleidende tekst is nu meer aandacht voor de (behandeling van) 
psychische klachten bij de ziekte van Parkinson. De informatie uit de herziene multidisciplinaire 
richtlijn Ziekte van Parkinson uit 2020 is verwerkt in het hoofdstuk. Verder is bij de herziening 
gebruikgemaakt van de NHG-Standaarden Ziekte van Parkinson en Slaapproblemen en 
slaapmiddelen, en van de Kwaliteitsstandaard Atypische Parkinsonismen van de Parkinson 
Vereniging. 

 
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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