Juli 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 juni.
Nieuwe stoffen
Er zijn twee nieuwe stofmonografieën opgenomen.
• Avacopan, een selectieve antagonist van de humane complement 5a-receptor die wordt
toegepast bij ernstige, actieve granulomatose met polyangiitis (GPA) of microscopische
polyangiitis (MPA), in combinatie met rituximab of cyclofosfamide.
• Cefiderocol, een cefalosporine voor de intraveneuze behandeling van infecties als gevolg van
gram-negatieve aerobe bacteriën bij volwassenen met beperkte behandelingsopties.
Tabel met equivalente doseringen diazepam in inleidende tekst Benzodiazepineagonisten
In de inleidende tekst van de Benzodiazepineagonisten is sinds kort een tabel opgenomen met de
equivalente doseringen van diazepam voor orale toedieningsvormen van benzodiazepineagonisten.
In de tabel zijn ook de omrekenfactoren te vinden. Eerder waren deze omrekenfactoren al opgenomen
in de tekst, maar nu staan deze overzichtelijk in een tabel gepresenteerd.
Het NHG adviseert de benzodiazepineagonist eerst om te zetten naar een equivalente dosis
diazepam en vervolgens af te bouwen. Met behulp van de nieuwe tabel is sneller te zien wat de
equivalente dosering diazepam is. Voor het omrekenen kan ook gebruik worden gemaakt van de
KNMP-Rekenhulp Voor Benzodiazepinen Afbouw.
COVID-19-vaccin
De naam COVID-19 Vaccin Janssen is gewijzigd in Jcovden®. Dit is verwerkt in de stofmonografie van
COVID-19-vaccin. Tevens zijn de nieuwe zwangerschapscategorieën voor Spikevax ® (Moderna) en
Nuvaxovid® (Novavax) opgenomen. Verder zijn de bijwerkingen ge-update aan de hand van CBG- en
Lareb-berichten, en is de informatie over boostervaccinatie en over vaccinatie van personen met een
afweerstoornis bijgewerkt aan de hand van de geactualiseerde SmPC´s, de LCI-richtlijn COVID-19vaccinatie en de LCI-handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten.
Herziening hoofdstukken
De hoofdstukken Anti-oestrogenen en Aromataseremmers die vallen onder de subgroep
Antihormonen van de Oncolytica, zijn volledig herzien. Bij de anti-oestrogenen zijn ingedeeld
fulvestrant en tamoxifen, en bij de aromataseremmers anastrozol, exemestaan en letrozol.
De inleidende tekst van de anti-oestrogenen is herschreven, met aandacht voor de achtergrond en
behandeling van mammacarcinoom. Hierbij is onder andere gebruikgemaakt van de richtlijn
Borstkanker op www.richtlijnendatabase.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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