
 

 
  
November 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 oktober. 
 
Nieuwe stoffen 
Er zijn vier nieuwe stofmonografieën opgenomen. 

 Faricimab, een maculadegeneratiemiddel voor intravitreaal gebruik bij neovasculaire (natte) 
leeftijdsgebonden maculadegeneratie (natte LMD) en voor visusverslechtering als gevolg van 
diabetisch macula-oedeem (DME). 

 Lasmiditan, een 5-hydroxytriptamine 1F (5-HT1F) receptoragonist voor orale acute 
behandeling van de hoofdpijnfase van migraineaanvallen, met of zonder aura.  

 Relugolix, een gonadoreline-antagonist voor orale behandeling van matige tot ernstige 
symptomen van uterusmyomen in combinatie met estradiol en norethisteron. 

 Tafasitamab, een oncolyticum dat intraveneus wordt toegepast bij recidiverend of refractair 
diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) dat niet in aanmerking komt voor autologe 
stamceltransplantatie (ASCT), in combinatie met lenalidomide.  

 
 
Gewijzigde behandelrichtlijnen 
De volgende herziene behandelrichtlijnen zijn verwerkt. 

 NHG-Standaard Astma bij kinderen 
 NHG-Standaard Beroerte 

 
Herziening hoofdstukken 
De groep Hemostatica is volledig herzien. Daarbij is de naam gewijzigd van Haemostatica naar 
Hemostatica. De groep bestaat uit de volgende subgroepen: 

 Antifibrinolytica: aprotinine en tranexaminezuur. 
 Stollingsfactoren: in totaal 27 stollingsfactoren en 2 stofcombinaties die worden verkregen uit 

humaan plasma of bereid met behulp van recombinant DNA-technologie. 
 Lokale Hemostatica: trombine en 2 stofcombinaties voor lokaal gebruik. 
 Overige Hemostatica: emicizumab, dat een plaats heeft bij profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A met antistoffen ('remmers') tegen factor VIII. 
Bij de herziening is onder andere gebruik gemaakt van de Richtlijn Diagnostiek en behandeling van 
Hemofilie 2020 en van de Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van de ziekte van Von Willebrand 
2020 (module zwangerschap) van de NVHB (Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars). 
Ook zijn 2 nieuwe monografieën opgenomen, namelijk van factor X en van de stofcombinatie Factor 
X/Factor IX. 
 
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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