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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 mei. 
 
Nieuwe stoffen 
Er zijn vier nieuwe stofmonografieën opgenomen. 

• Difelikefalin, een selectieve kappa-opioïdreceptoragonist met lage penetratie in het centrale 
zenuwstelsel, die wordt toegepast bij matige tot ernstige jeuk geassocieerd met chronische 
nierziekte bij patiënten die hemodialyse ondergaan. 

• Enfortumab vedotine, een oncolyticum en antilichaam-geneesmiddelconjugaat dat wordt 
toegepast bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom dat eerder is behandeld 
met platinabevattende therapie en een PD-(L)1-remmer.  

• Interferon alfa 2b, een interferon dat wordt toegepast bij verschillende vormen van kanker en 
bij hepatitis B en C. De stof is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium.  

• Osilodrostat, een middel dat de synthese van cortisol remt door remming van het enzym 11β-
hydroxylase. Bij de ziekte van Cushing vermindert het zo de symptomen. 

 
Gewijzigde behandelrichtlijnen 
De volgende herziene NHG-Richtlijnen zijn verwerkt. 

• NHG-Standaard Acuut coronair syndroom 
• NHG-Standaard Dermatomycosen 

• NHG-Behandelrichtlijn Influenza 
 
Nieuwe en herziene adviezen verkeersdeelname 
Sinds 2021 zijn verschillende nieuwe en herziene adviezen voor gebruik van geneesmiddelen in geval 
van verkeersdeelname opgenomen. Hieronder vallen onder andere een aantal oncolytica, 
antidepressiva en antipsychotica. Deze adviezen zijn ontwikkeld door het Geneesmiddel Informatie 
Centrum en afgestemd met de KNMP-werkgroep Verkeersdeelname.  
Vanuit de informatie in de rubriek Verkeersdeelname wordt doorgelinkt naar de teksten bij 
Medicatiebewaking waarin uitgebreidere informatie is te vinden. Bij elk geneesmiddel wordt informatie 
gegeven over de mate waarin het geneesmiddel de rijvaardigheid beïnvloedt, inclusief een vergelijking 
met alcoholpromillages, of autorijden wordt ontraden en voor hoe lang, of er rijveilige alternatieven zijn 
(indien van toepassing) en de belangrijkste bijwerkingen die een negatieve invloed hebben op de 
rijvaardigheid. De adviezen zijn ook te vinden op www.apotheek.nl en op 
www.rijveiligmetmedicijnen.nl. 
 
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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