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Release notes bij NHG-ConsultWijzer update 3 (juni 2022) 
Zie ook: NHG-Formularium wijzigingen op de website van het NHG.  

Update Richtlijnen 
Nieuw: 

• NHG-Behandelrichtlijn Influenza 

Herzien: 

• NHG-Standaard M24 Astma bij kinderen 

• NHG-Standaard M73 De overgang 

• NHG-Standaard M111 COVID-19 

Update Formularium 
De indicatie COVID-19 is aangepast naar aanleiding van de kleine herziening van de NHG-Standaard 

COVID-19.  

De indicatie Influenza is herzien naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe NHG-

Behandelrichtlijn Influenza. 

De indicatie Astma bij kinderen is herzien naar aanleiding van de publicatie van de herziene NHG-

Standaard Astma bij kinderen. 

De indicatie Overgangsklachten is aangepast naar aanleiding van de herziening van de NHG-

Standaard De overgang (eind juni 2022). 

Er zijn voorschriften voor generieke inhalatoren met salmeterol en fluticason (o.a. Neutec-Airmaster) 

toegevoegd bij de indicaties Astma bij volwassenen en COPD. 

De indicatie Intertrigo is komen te vervallen, omdat de NHG-Behandelrichtlijn Intertrigo is vervallen. 

Zie voor het beleid bij intertrigo (door Candida) de indicatie Dermatomycosen.  

Bij de indicatie Slapeloosheid is een therapieschema toegevoegd Slapeloosheid bij jetlag  

Bij de indicatie Delier, therapieschema Delier bij alcohol- of benzodiazepineonttrekking is een 

geneesmiddelkeuze vitamine B1 toegevoegd, zodat het niet meer nodig is om hiervoor de indicatie 

Alcoholgebruik (problematisch) te raadplegen. 

De kinderdoseringen paracetamol zijn meer in lijn gebracht met het doseeradvies van het 

Kinderformularium (dosering zetpillen bij leeftijd < 3 maanden is verlaagd; en bij leeftijd > 15 jaar is 

de optie toegevoegd om de dagdosering te verhogen van 2 g naar 3 g).  

Indicaties in Formularium Naslag 
NHG-leden hebben met hun HAweb-account toegang tot de Formularium Naslag op 

https://formularium.nhg.org. De herziene indicaties van deze update zijn: 

• COVID-19 

• Influenza 

• Astma bij kinderen 

• Astma bij volwassenen 

• COPD 

https://onderwerpen.nhg.org/farmacotherapie/nhg-formularium/wijzigingen/
https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/covid-19
https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/covid-19
https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/influenza
https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/influenza
https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/astma-bij-kinderen
https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/astma-bij-kinderen
https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/de-overgang
https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/de-overgang
https://formularium.nhg.org/
https://formularium.nhg.org/formulary/chapters/19/indications/301
https://formularium.nhg.org/formulary/chapters/19/indications/218
https://formularium.nhg.org/formulary/chapters/10/indications/173
https://formularium.nhg.org/formulary/chapters/10/indications/47
https://formularium.nhg.org/formulary/chapters/10/indications/48
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• Overgangsklachten 

• Dermatomycosen 

• Slapeloosheid 

• Delier 

https://formularium.nhg.org/formulary/chapters/13/indications/67
https://formularium.nhg.org/formulary/chapters/14/indications/102
https://formularium.nhg.org/formulary/chapters/5/indications/8
https://formularium.nhg.org/formulary/chapters/5/indications/11

