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ERRATUM
In de Power Point Nieuwe geneesmiddelen en tijdens de spreekbeurt van professor Christiaens is
een foutje geslopen: het lijkt alsof de specialiteit Daflon van de markt verdwenen is wat NIET het
geval is. Deze specialiteit bevat naars diosmine ook flavonoiden, de nieuwe generische specialiteit
bevat uitsluitend diosmine.

Addendum Paxlovid
Ivm het voorschrijven van Paxlovid klopt het inderdaad dat de huisarts contact moet opgenomen
hebben met de specialist die de immunosuppressieve behandeling opvolgt(aangezien
enkel immunogecompromiteerde patiënten in aanmerking komen )
“In België, beschrijft de Nirmatrelvir+Ritonavir (PaxlovidTM) standard operating procedure het
gebruik in ambulante patiënten.
De huisarts van de patiënt is verantwoordelijk voor:
-het controleren of de patiënt contact heeft opgenomen met de behandelend specialist om de
voorschrijven en de behandeling te starten;
-het controleren of er geen contra-indicaties zijn (bijv. interacties tussen geneesmiddelen);
-het communiceren met de behandelend specialist
-en het regelen van de follow-up en het monitoren van de bijwerkingen zodra Paxlovid is gestart.”
(Bron: Leidraad voor het medicatie management van niet-ernstige SARS-COV-2 infectie bij
ambulante patiënten (versie 29/4/2022)")
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Geachte prof,

Ik werd deze morgen aangesproken door de firma Servier gezien de verwarring bij een aantal
apothekers rond DAFLON
Op basis van de slide is door sommige van mijn collega’s geïnterpreteerd dat DAFLON uit de markt
zou gaan.
De verwarring komt natuurlijk door het gebruik “vroegere” in de slide, gekoppeld met het feit dat
recent DAFLON impexo uit de markt werd gehaald zoals aangegeven op de website van het FAGG

Het valt te overwegen om een verduidelijk toe te sturen naar de deelnemers van de FTB opleiding.
Om de verwarring niet te vergroten stuurt het bedrijf niet aan om alle artsen/apothekers te
informeren.

