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Nieuwe geneesmiddelinformatie voor astma en copd

Informatorium 2015:
35 nieuwe middelen
Auteur Atty Hielema, Geneesmiddel Informatie Centrum

Stoffen in één groep
De omvang van de informatie in het
Informatorium neemt elk jaar toe. Dit
resulteert in een dikker en minder
handzaam boek. Met ingang van deze
editie is een stofmonografie nog maar
één keer opgenomen. Voor elke stof is
één hoofdgroep gekozen, ook al wordt
een stof ook voor andere indicaties
gebruikt. Dit geldt voor 82 stoffen die
in twee of meer groepen waren opgenomen. Zo is methotrexaat alleen nog
opgenomen in de groep Oncolytica,
Antimetabolieten, Foliumzuurantagonisten, en niet meer in de groep
Immunomodulantia, Middelen bij
inflammatoire aandoeningen.

Behandelrichtlijnen
Het Geneesmiddel Informatie Centrum (gic) verwerkt geneesmiddel
gerelateerde informatie uit belangrijke
Nederlandse behandelrichtlijnen in
het Informatorium. Voor 2014 gaat dit
om ongeveer zestig behandelricht

Het Informatorium Medicamentorum is afgelopen
week in een nieuwe editie uitgebracht. Hierin zijn
35 nieuwe geneesmiddelen opgenomen, waaronder
middelen voor astma en copd.
41
lijnen. Voor longaandoeningen is bijvoorbeeld de afgelopen jaar herziene
nhg-standaard Astma bij kinderen verwerkt. Verder zijn nog twaalf herziene
nhg-standaarden verwerkt en onder
andere de nvog-richtlijn Haemorragia
postpartum, de nvn-richtlijn Epilepsie
en de iknl-richtlijn Misselijkheid en
braken. Naar alle deze behandelrichtlijnen zijn op de knmp kennisbank
links aangebracht in de groepsteksten
van het Informatorium.

het Informatorium beoordeeld en zo
nodig verwerkt. Voor deze uitgave zijn
dit jaar ruim 2300 smpc’s verwerkt.
Verder verwerkt het gic onder andere
literatuur en opmerkingen van gebruikers. Jaarlijks worden duizenden
wijzigingen in het Informatorium aangebracht.
Voor de laatste stand van zaken verwijzen we altijd naar de uitgave op de
knmp kennisbank, die maandelijks
wordt geactualiseerd.

Volledig herziene hoofdstukken
Een aantal hoofdstukken is volledig
herschreven, namelijk de Antiaritmica, Macroliden, Anticoagulantia,
Malariamiddelen, Erytropoëtische
groeifactoren, Androgenen, Oestrogenen, Progestagenen, Hoestmiddelen,
Leukotrieenantagonisten, Ontwenningsmiddelen, Placebo’s, Benzodiazepineagonisten en Vitamines. Bijzonderheden over deze groepsherzieningen staan vermeld in de maandelijkse
im-updates die zijn terug te vinden op
www.knmp.nl.
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Duizenden wijzigingen

Alle inhoudelijke wijzigingen in de 2015
smpc’s die door de registratieautoriteiten zijn goedgekeurd, worden voor
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Voor de behandeling van astma en
copd zijn in het Informatorium
vilanterol, olodaterol en umeclidinium
nieuw opgenomen. Verschillende enkelvoudige preparaten en combinatiepreparaten met deze en andere stoffen
zijn sindsdien in de handel gekomen,
namelijk Anoro en Striverdi voor
copd, en Relvar Ellipta voor astma en
copd. Binnenkort komt ook nog
Duaklir Genuair beschikbaar voor
copd. Informatie over deze en andere
stoffen en producten is in het Informatorium terug te vinden.

