
 

 
  
December 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 november. 
 
Nieuwe stoffen 
Er zijn drie nieuwe stofmonografieën opgenomen. 

 Magnesiumaspartaat, een magnesiumzout dat in een drank wordt toegepast bij 
magnesiumdeficiëntie. 

 Pivmecillinam, een antibioticum uit de groep van de penicillines die wordt toegepast bij acute 
ongecompliceerde urineweginfecties. Deze stof is al eerder opgenomen geweest in het 
Informatorium. 

 Tebentafusp, een oncolyticum dat wordt toegepast bij niet-reseceerbaar of gemetastaseerd 
uveamelanoom dat positief is voor HLA-A*02:01. 

 
Nieuwe producten 
De afgelopen maanden zijn verschillende nieuwe producten met een andere samenstelling of een 
nieuwe farmaceutische vorm beschikbaar gekomen: 

 Dzuveo®, sublinguale tabletten met sufentanil voor acute matige tot ernstige pijn bij 
volwassenen. 

 Magmedi®, tabletten met magnesiumcitraat die worden toegepast bij magnesiumdeficiëntie. 
 Nuralgan®, tabletten met paracetamol en ibuprofen voor milde tot matige pijn bij volwassenen. 
 Sibnayal®, granulaat met gereguleerde afgifte dat kaliumcitraat en kaliumwaterstofcarbonaat 

bevat en wordt toegepast bij distale renale tubulaire acidose.    
 Vazkepa®, capsules met icosapent-ethyl, een ethylester van het omega-3-vetzuur EPA, die 

worden toegepast als adjuvans ter preventie van cardiovasculaire voorvallen bij bepaalde 
groepen patiënten. 

 
CBG-nieuwsberichten 
De afgelopen maanden zijn enkele CBG-nieuwsberichten met waarschuwingen voor de volgende 
geneesmiddelen uitgekomen. 

 Belatacept (Nulojix®): het productieproces is gewijzigd waardoor de dosering van het nieuwe 
product anders is dan van het oude product. 

 Dantroleen (Dantrium®): de samenstelling van de capsules is aangepast. De hulpstof 
maiszetmeel is vervangen door tarwezetmeel. Hierdoor kunnen patiënten met een tarwe-
allergie het middel niet meer gebruiken. 

 Ibrutinib (Imbruvica®): het risico op ernstige hartritmestoornissen en hartfalen is verhoogd, 
soms met fatale afloop. 

 
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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