
 

 
  
Maart 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 februari. 
 
Nieuwe stoffen 
Er zijn zes nieuwe stofmonografieën opgenomen. 

 Denguevaccin, een levend virusvaccin voor actieve immunisatie tegen dengue 
(knokkelkoorts), een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus dat wordt overgedragen door 
muggen en die met name voorkomt in (sub)tropische gebieden.  

 Eptinezumab, een 'calcitonin gene-related peptide'-antagonist (CGRP-antagonist) die elke 12 
weken als intraveneuze infusie wordt toegediend voor profylaxe van migraine. 

 Odevixibat, een remmer van het ileaal galzuurtransporteiwit dat oraal wordt toegepast bij 
progressieve familiaire intrahepatische cholestase (PFIC). 

 Somatrogon, een somatropine-analoog met een langer durende werking waardoor wekelijkse 
subcutane toediening mogelijk is; het wordt toegepast bij groeistoornissen bij kinderen ten 
gevolge van onvoldoende productie van groeihormoon.  

 Tezepelumab, een monoklonaal antilichaam dat subcutaan wordt toegepast als adjuvans bij 
ernstig astma, waarbij behandeling met inhalatiecorticosteroïden (ICS) plus een ander middel 
onvoldoende is. 

 Trastuzumab deruxtecan, een antilichaam-geneesmiddelconjugaat, bestaand uit het anti-
HER2 monoklonale antilichaam trastuzumab en de topo-isomerase I-remmer deruxtecan, dat 
intraveneus wordt toegepast bij niet-reseceerbaar of gemetastaseerd HER2-positief of HER2-
lage status-mammacarcinoom, en bij gevorderd HER2-positief adenocarcinoom van de maag 
of de gastro-oesofageale overgang.  

 
53ste editie van het Informatorium boek 
In februari is de 53e editie van het Informatorium Medicamentorum in boekvorm uitgekomen. Ten 
opzichte van de vorige editie zijn 52 nieuwe stofmonografieën geïntroduceerd, een recordaantal ten 
opzichte van vorige edities. 
In de rubriek Dosering (D.) is bij de stofmonografieën van een aantal hoofdstukken een duidelijk 
onderscheid aangebracht tussen de dosering voor volwassenen en voor kinderen. Het doel hiervan is 
de leesbaarheid te verbeteren. 
Verder zijn in deze uitgave twee tabellen geïntroduceerd in de rubriek Dosering van de inleidende 
tekst. In het hoofdstuk Benzodiazepineagonisten is een tabel opgenomen met de equivalente 
doseringen van diazepam voor orale toedieningsvormen van benzodiazepineagonisten. Bij de 
Opioïden is een opioïdrotatietabel toegevoegd die kan worden gebruikt bij onderlinge vervanging van 
opioïden.  
De Denekampschaal voor jongens en meisjes, die jarenlang was opgenomen op de bladwijzer, is 
vervangen door een tabel met de mediaan voor gewicht, lengte en lichaamsoppervlak naar leeftijd. De 
verouderde Denekampschaal houdt geen rekening met factoren die worden bepaald door de 
ontwikkeling van het kind en die de opname, distributie en uitscheiding van geneesmiddelen 
beïnvloeden. De huidige tabellen op de bladwijzer zijn afkomstig van het Kinderformularium van het 
Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK).  
Het boek is te bestellen via https://www.knmp.nl/bestelformulier-naslagwerken-en-standaarden-
boeken.   
 
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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