September 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 augustus.
Nieuwe stoffen
Er zijn vier nieuwe stofmonografieën opgenomen.
 Capmatinib, een oncolyticum uit de groep van de tyrosinekinaseremmers die wordt toegepast
bij gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).
 Lymfocytenimmunoglobuline, een immunosuppressivum dat wordt toegepast bij verworven
matige tot ernstige aplastische anemie van bekende of vermoede immunologische etiologie.
 Mosunetuzumab, een monoklonaal antilichaam bij kanker dat wordt toegepast bij recidiverend
of refractair folliculair lymfoom.
 Rimegepant, een 'calcitonin gene-related peptide'-antagonist (CGRP-antagonist) die oraal
wordt toegepast voor profylaxe en behandeling van migraine.
Apenpokkenvaccin
Eind juli is Imvanex® Europees geregistreerd voor actieve immunisatie tegen apenpokken. De stofmonografie van pokkenvaccin is hierop aangepast. Tevens zijn de doseringsadviezen voor pre- en
post-expositievaccinatie uitgebreid aan de hand van de nieuwe LCI-richtlijn Monkeypoxvaccinatie.
Tot slot is informatie over intradermale toediening toegevoegd op basis van een EMA en CBG-bericht.
PrEP Richtlijn
De Nederlandse multidisciplinaire richtlijn Pre-expositie profylaxe (PrEP) ter preventie van HIV (PrEP
Richtlijn) is in juli 2022 herzien. Het combinatiepreparaat Emtricitabine/Tenofovir disoproxil (Truvada®
of generiek preparaat) is sinds 2016 geregistreerd voor PrEP. PrEP wordt gebruikt door HIV-negatieve
personen ter voorkoming van een HIV-infectie. De herziene informatie is verwerkt.
Gelaagdheid in het Informatorium
Sinds kort hebben wij in het Informatorium in het Doseringenblok de mogelijkheid geïntroduceerd om
informatie in- en uit te klappen. Het doel hiervan is de leesbaarheid te verbeteren. Wij zijn gestart met
de hoofdstukken Antibacteriële middelen, Antihistaminica en Maagdarmmiddelen. Bij de stoffen uit
deze groepen die een kinderdosering hebben is nu een onderscheid aangebracht tussen de dosering
voor volwassenen en voor kinderen.
We hebben er in eerste instantie voor gekozen alle informatie uitgeklapt te houden (zie als voorbeeld
Nitrofurantoïne). Dit om te voorkomen dat informatie over het hoofd wordt gezien. Bovendien is het
dan mogelijk met ‘Ctrl F’ in de tekst te zoeken, zonder eerst ‘open alle rubrieken’ (rechtsboven aan de
monografie) te hoeven aanklikken.
Bij zeer lange stofteksten, zoals methotrexaat, hebben we ervoor gekozen de informatie ingeklapt te
houden. In het doseringenblok kan daarbij per indicatie de informatie worden uitgeklapt of alles kan
tegelijkertijd worden uitgeklapt via de button ‘open alle rubrieken’.
De nieuwe vormgeving is nu voor naar schatting 75 stofteksten doorgevoerd, en we zetten dit voort in
de andere hoofdstukken.
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.
KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum

