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Betreft: Moventig® (naloxegol) voldoende leverbaar voor behandeling van opioïd-geïnduceerde 
obstipatie 

 

Hoofddorp, 8 juni 2018 

 

 

In verband met de mogelijk onvoldoende beschikbaarheid van methylnaltrexon1, willen wij u 
informeren dat Moventig voldoende beschikbaar is om de zorg voor uw patiënt te garanderen.  

Binnen ATC-code A06AH zijn twee perifere mu-receptorantagonisten geregistreerd: 

 Methylnaltrexon 12 mg/ 0,6 ml (subcutaan) 
 Naxolegol, 25 mg (oraal) 

Moventig (nalogexol) is sinds oktober 2017 beschikbaar op de Nederlandse markt en wordt volledig 
vergoed. Moventig is geïndiceerd voor de behandeling van opioïd-geïnduceerde obstipatie bij 
volwassenen, met onvoldoende respons op laxeermiddel(en)2. 

Naloxegol bindt aan mu-opioïdereceptoren in het maagdarmkanaal en pakt zo de onderliggende 
oorzaken van opioïd-geïndueerde obstipatie aan zonder de analgetische werking van de opioïden te 
verminderen2. 

Indien u meer wilt weten over de behandeling van opioïd-geïnduceerde obstipatie en Moventig, kunt u 
contact opnemen met Kyowa Kirin. Wanneer u een e-mail stuurt naar informatie-nl@kyowakirin.com 
neemt uw rayonmanager contact op om een afspraak met u te maken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Annelies Klink 

Medical Manager 

 

Referenties: 

1. http://farmanco.knmp.nl 
2. SmPC Moventig® januari 2018 
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Geachte heer Breurken,

De heer
R. Breurken
Kyowa Kirin
Capellalaan 117
2130 AH  HOOFDDORP

Betreft: Moventig® (naloxegol) voldoende leverbaar voor behandeling van opioïd-geïnduceerde obstipatie

Hoofddorp, 8 juni 2018

In verband met de mogelijk onvoldoende beschikbaarheid van methylnaltrexon1, willen wij u informeren dat 
Moventig voldoende beschikbaar is om de zorg voor uw patiënt te garanderen.

Binnen ATC-code A06AH zijn twee perifere mu-receptorantagonisten geregistreerd:
• Methylnaltrexon, 12 mg/ 0,6 ml (subcutaan)
• Naloxegol, 25 mg (oraal)

Moventig (naloxegol) is sinds oktober 2017 beschikbaar op de Nederlandse markt en wordt volledig vergoed.  
Moventig is geïndiceerd voor de behandeling van opioïd-geïnduceerde obstipatie bij volwassenen,  
met onvoldoende respons op laxeermiddel(en)2.

Naloxegol bindt aan mu-opioïdereceptoren in het maagdarmkanaal en pakt zo de onderliggende oorzaken van 
opioïd-geïndueerde obstipatie aan zonder de analgetische werking van de opioïden te verminderen2.

Indien u meer wilt weten over de behandeling van opioïd-geïnduceerde obstipatie en Moventig, kunt u contact  
opnemen met Kyowa Kirin. Wanneer u een e-mail stuurt naar informatie-nl@kyowakirin.com neemt uw 
rayonmanager contact op om een afspraak met u te maken.

Met vriendelijke groet,

Annelies Klink
Medical Manager

Referenties:
1. http://farmanco.knmp.nl
2. SmPC Moventig® januari 2018
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Uw gegevens zijn afkomstig van IQVIA. Voor meer informatie of indien u er geen prijs op stelt in de toekomst mailingen van Kyowa Kirin te ontvangen,
kunt u contact opnemen met IQVIA, Postbus 23595, 1100 EB Amsterdam Zuidoost, afdeling Data Maintenance, via nl.onekey@iqvia.com of via
telefoonnummer 035 69 55 355. Het IQVIA privacybeleid is te raadplegen via https://www.iqvia.com/nl-nl/locations/netherlands.


