
EEN NIEUWE  

STOF-

MONOGRAFIE 

WORDT  

GEPUBLICEERD 

DIRECT NA  

REGISTRATIE

Auteur Atty Hielema,
Geneesmiddel Informatie 

Centrum

Geneesmiddelinformatie
nu sneller beschikbaar

De inhoud van het Informatorium wordt 
steeds bijgesteld naar aanleiding van onder 
andere gewijzigde of nieuwe smpc’s, waar-
schuwingen van de registratieautoriteiten, 
gewijzigde behandelrichtlijnen, gewijzigde 
en nieuwe kinderdoseringen in het Kinder-
formularium van het nkfk, wijzigingen in 
de g-standaard, nieuwe literatuur en op-
merkingen uit de praktijk. Bij frequentere 
updates maken wij een keuze welke infor-
matie prioriteit heeft voor de praktijk van de 
apotheek.
Belangrijke waarschuwingen van registratie-
autoriteiten nemen wij als eerste op, bijvoor-
beeld contra-indicaties bij het gebruik van 
denosumab (Xgeva) vanwege het risico op 
botbeschadiging in de kaak. Ook voorrang 
krijgen opmerkingen uit de praktijk, vooral 
wanneer het onvolledige of achterhaalde 
informatie betreft.

Nieuwe geneesmiddelen
Jaarlijks worden ongeveer 35 nieuwe genees-
middelen in het Informatorium opgenomen. 
Een nieuwe stofmonografie wordt gepubli-
ceerd na registratie en zo mogelijk voordat 
het bijbehorende product in de handel 
komt.
Zo zijn er in augustus drie nieuwe stof-
fen opgenomen: afamelanotide, een pro-
tectivum tegen uv-straling, cangrelor, 
een trombocytenaggregatieremmer, en 
nivolumab, een oncolyticum voor behan-
deling van melanoom. Afamelanotide en 

cangrelor zijn in Nederland nog niet in de 
handel. Nivolumab is in augustus beschik-
baar gekomen.
Kortgeleden zijn enkele nieuwe combi-
natieproducten beschikbaar gekomen, 
namelijk Duavive voor postmenopauzale 
vrouwen, en Brochostop hoestdrank, een 
traditioneel kruidengeneesmiddel. Deze 
producten zijn in juli in de handel geko-
men en zijn met toepassing en dosering 
sinds half juli 2015 in het Informatorium 
terug te vinden.

Sneller terugvinden
Sinds de introductie van de huidige knmp 
kennisbank ruim een jaar geleden zijn er 
verschillende verbeteringen doorgevoerd 
in de zoekfunctie om informatie in het 
Informatorium sneller terug te kunnen 
vinden. Vanaf 1 september is het mogelijk 
het Informatorium als standaardfilter (im 
monografie) aan te zetten waarmee u alleen 
de stofteksten of groepsteksten in het 
Informatorium vindt.
Als u snel wilt weten welke geneesmid-
delen behalve Bronchostop nog meer bij 
hoest worden gebruikt, dan kiest u zonder 
filter voor de zoekterm ‘hoest’. Onder 
‘Farmacotherapie’ kiest u dan bij ‘Infor-
matorium Medicamentorum’ voor de optie 
‘Uitgebreid zoeken’. Vervolgens vinkt u de 
rubriek ‘Toepassing’ aan. Daarna vindt u 
alle geneesmiddelen die bij hoest worden 
toegepast.  

Informatorium vaker geactualiseerd

Het Informatorium wordt op de Kennisbank nu elke twee 
weken geactualiseerd in plaats van elke maand. Zo kunt u 
sneller dan voorheen over belangrijke geneesmiddelinformatie 
beschikken.
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