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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 september. 
 
Nieuwe stoffen 
Er zijn vijf nieuwe stofmonografieën opgenomen. 

• Amivantamab, een oncolyticum uit de groep van de monoklonale antilichamen bij kanker dat 
wordt toegepast bij gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met activerende 
insertiemutaties in het exon 20-gen van EGFR. 

• Asciminib, een oncolyticum uit de groep van de tyrosinekinaseremmers (remmer van BCR-
ABL) dat wordt toegepast bij Philadelphia chromosoom-positieve chronische myeloïde 
leukemie (Ph+ CML). 

• Setmelanotide, een vermageringsmiddel en selectieve MC4-receptoragonist dat wordt 
toegepast bij obesitas en voor de beheersing van honger in verband met bepaalde genetisch 
bevestigde deficiënties. 

• Tecovirimat, een antiviraal middel voor behandeling van pokken, apenpokken en koepokken, 
en voor behandeling van complicaties als gevolg van vaccinvirusreplicatie na actieve 
immunisatie tegen pokken.  

• Zanubrutinib, een oncolyticum uit de groep van de tyrosinekinaseremmers (remmer van 
Bruton's tyrosinekinase (BTK)) dat wordt toegepast bij macroglobulinemie van Waldenström. 

 
COVID-19-vaccin 
In september zijn aangepaste coronavaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty® Original/Omicron BA.1 
en Comirnaty® Original/Omicron BA.4-5) en van Moderna (Spikevax® Original/Omicron BA.1) 
goedgekeurd. De stofmonografie van COVID-19-vaccin is ge-update met informatie over deze 
bivalente mRNA-vaccins aan de hand van de SmPC´s en een nieuwe versie van de LCI-richtlijn 
COVID-19-vaccinatie. De bivalente mRNA-vaccins worden dit najaar ingezet bij de campagne voor de 
herhaalprik tegen corona. Tevens is het zesde voor Europa goedgekeurde coronavaccin, 
geïnactiveerd COVID-19-virusvaccin van Valneva, verwerkt in de stofmonografie. 
 
Gewijzigde behandelrichtlijnen 
De volgende herziene behandelrichtlijnen zijn verwerkt. 

• Multidisciplinaire richtlijn Palliatieve sedatie onder verantwoordelijkheid van het IKNL. 

• NHG-Standaard Overgang. 
 
Herziening hoofdstukken 
Het hoofdstuk Hoestmiddelen is volledig herzien. Deze groep is onderverdeeld in 
Hoestprikkeldempende middelen, Mucolytica en Overige hoestmiddelen. Onder de Overige 
hoestmiddelen vallen expectorantia, middelen die het ophoesten van slijm bevorderen, en emollientia, 
middelen die de geprikkelde slijmvliezen in de keel verzachten. De groep bevat in totaal 17 stoffen en 
6 stofcombinaties. 
In de inleidende tekst is extra informatie opgenomen over de behandeling van chronische hoest, en de 
nieuwe ontwikkeling van P2X3-antagonisten.  
 
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 


