
 

 
  
Februari 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 januari 
2023. 
 
Nieuwe stoffen 
Er zijn vijf nieuwe stofmonografieën opgenomen. 

 Foslevodopa/foscarbidopa, een stofcombinatie die als subcutane infusie wordt toegepast bij 
gevorderde ziekte van Parkinson met ernstige motorische complicaties en dyskinesieën. 

 Fostamatinib, een tyrosinekinaseremmer die oraal wordt toegepast bij chronische 
immuungemedieerde trombocytopenie (ITP) die refractair is voor andere behandelingen. 

 Maribavir, een antiviraal middel dat oraal wordt toegepast bij refractaire cytomegalovirus 
(CMV)-infectie en -ziekte bij patiënten die een hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 
of een solide orgaantransplantatie (SOT) hebben ondergaan. 

 Pemigatinib, een oncolyticum uit de groep van de tyrosinekinaseremmers dat oraal wordt 
toegepast bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom met een fusie of 
herschikking van FGFR2 (fibroblastgroeifactorreceptor 2). 

 Sutimlimab, een immunoglobuline G4 monoklonaal antilichaam dat intraveneus wordt 
toegepast bij hemolytische anemie bij patiënten met primaire auto-immuun hemolytische 
anemie met koude antistoffen (‘cold agglutinin disease’ of CAD).  

 
HPV-vaccin 
De gewijzigde LCI-richtlijn HPV-vaccinatie en de RVP-richtlijn Uitvoering HPV-vaccinatie 2023 zijn in 
de stofmonografie van Papillomavirusvaccin verwerkt. In 2023 vindt een HPV18+ 
inhaalvaccinatiecampagne plaats voor volwassenen van 19 t/m 26 jaar die nog niet (volledig) tegen 
HPV zijn gevaccineerd. Tevens loopt in 2023 de inhaalcampagne voor jongens en meisjes tot 18 jaar 
door, die in 2022 gestart is. Voor alle gezonde personen vanaf 9 jaar wordt op advies van de 
Gezondheidsraad een HPV-vaccinatieschema van 2 doses met een interval van 6 maanden 
aangehouden. 
 
Scabiës 
De gewijzigde LCI-richtlijn Scabiës is verwerkt in het hoofdstuk Scabicide en pediculicide middelen en 
in de stofmonografieën Permetrine, Benzylbenzoaat en Ivermectine. De behandeling van contacten is 
aangescherpt. Huisgenoten en seksuele contacten zonder klachten moeten ook tweemaal behandeld 
worden. Verder stelt de richtlijn dat orale behandeling met ivermectine gelijkwaardig is aan cutane 
behandeling met permetrine, en dat ivermectine vanaf een lichaamsgewicht van 4 kg gebruikt kan 
worden. Bij cutane behandeling is de leeftijd waarbij het hoofd ook moet worden mee behandeld 
aangepast naar jonger dan 12 jaar.  
 
Dosering bij categorie ‘I’ gevoeligheid (SWAB) 
Bij een aantal antibiotica zijn doseringen voor categorie ‘I’ gevoeligheid toegevoegd. De doseringen 
zijn overgenomen van de Stichting Werkgroep Antibiotica beleid (SWAB) en zijn bovenaan de rubriek 
Dosering te vinden in een uitklapbare subrubriek. Categorie I (‘increased exposure’) op het 
antibiogram betekent dat het micro-organisme gevoelig is bij verhoogde blootstelling aan het 
antibioticum. Zie verder het bericht op de KNMP-website hierover. 
 
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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