
 

 
  
Januari 2023 
 
 
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 december 
2022. 
 
Nieuwe stoffen 
Er zijn drie nieuwe stofmonografieën opgenomen. 

 Deflazacort, een glucocorticoïd voor oraal gebruik bij inflammatoire aandoeningen. 
 Lenacapavir, een antiviraal middel tegen HIV-1-infectie met resistentie tegen meerdere 

antivirale middelen, als onderdeel van cART. 
 Tirzepatide, een gecombineerde GIP/GLP-1-agonist die wordt toegepast bij diabetes mellitus 

type 2, als monotherapie wanneer metformine ongeschikt wordt geacht, of als aanvulling op 
andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes.  

 
Afbouwen en stoppen  
Sinds kort is bij de protonpompremmers informatie opgenomen over Afbouwen en stoppen in een 
nieuwe subrubriek bij de rubriek Dosering. Het doel van deze informatie is de vraag te beantwoorden 
of er bij staken van het middel afgebouwd moet worden, en zo ja, hoe dan. Bron voor deze informatie 
is het betreffende kennisdocument uit de MDR Polyfarmacie bij ouderen. Er is ook een link naar dit 
kennisdocument opgenomen. 
In de rubriek Doseringen van de inleidende tekst van de protonpompremmers is aanvullende 
informatie opgenomen. De nieuwe subrubriek wordt de komende tijd ook bij andere 
geneesmiddelgroepen ingevuld. 
 
Weesgeneesmiddelindicaties 
Kortgeleden zijn 28 weesgeneesmiddelindicaties toegevoegd en 6 weesgeneesmiddelindicaties 
verwijderd, volgens de lijst van middelen met een weesgeneesmiddelstatus van de Europese 
Commissie. Van middelen die uitsluitend in klinisch onderzoek zijn als weesgeneesmiddel en die niet 
al voor andere indicaties worden toegepast, zijn geen monografieën opgenomen. 
 
Vervallen stoffen en stofcombinaties 
De volgende stoffen en stofcombinaties zijn uit het Informatorium vervallen: 
alendroninezuur/calciumcarbonaat/colecalciferol, aminozuren/glucose/elektrolyten/spoorelementen, 
captopril/hydrochloorthiazide, dichloorazijnzuur, ethanol/propanol, ferrimaltol, 
honing/saccharose/glucose, padeliporfine, povidonjodium/isopropanol en triamtereen/epitizide. 
 
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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