
SYMBYAX®

(SIM-be-ax)
(olanzapine en fluoxetinehydrochloride)

Capsule
Lees de medicatiehandleiding die bij SYMBYAX wordt geleverd®voordat u begint en elke keer dat u 
een nieuwe vulling krijgt. Mogelijk is er nieuwe informatie. Deze medicatiehandleiding vervangt niet 
het praten met uw arts over uw medische toestand of behandeling. Praat met uw arts of apotheker 
als u iets niet begrijpt of als u meer wilt weten over SYMBYAX.

Wat is de belangrijkste informatie die ik over SYMBYAX moet weten?
SYMBYAX kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder:

1. Suïcidale gedachten of acties.

2. Verhoogd risico op overlijden bij ouderen die verward zijn, geheugenverlies hebben en het contact met de 
realiteit hebben verloren (dementiegerelateerde psychose).

3. Hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie).

4. Hoge vetgehaltes in uw bloed (verhoogd cholesterol en triglyceriden), vooral bij kinderen 
en adolescenten van 10 tot 17 jaar.

5. Gewichtstoename, vooral bij kinderen en adolescenten van 10 tot 17 jaar.

Deze ernstige bijwerkingen worden hieronder beschreven. e. 

oSghctisda olrtahcotuiognhst:s of acties.1 uui

Antidepressiva, depressie en andere ernstige psychische aandoeningen, en suïcidale

Praat met uw zorgverlener of die van uw gezinslid over:

• alle risico's en voordelen van behandeling met antidepressiva.
• alle behandelkeuzes voor depressie of andere ernstige psychische aandoeningen.

• Antidepressiva kunnen bij sommige kinderen, tieners en jonge volwassenen suïcidale gedachten of 
acties versterken binnen de eerste paar maanden van de behandeling.

• Depressie en andere ernstige psychische aandoeningen zijn de belangrijkste oorzaken van 
zelfmoordgedachten en -acties. Sommige mensen lopen een bijzonder hoog risico op zelfmoordgedachten 
of zelfmoordacties.Deze omvatten mensen met (of een familiegeschiedenis van) een bipolaire stoornis (ook wel 
manisch-depressieve stoornis genoemd) of zelfmoordgedachten of zelfmoordacties.

• Hoe kan ik suïcidale gedachten en acties bij mezelf of een familielid voorkomen en proberen te 
voorkomen?

• Besteed veel aandacht aan veranderingen, vooral plotselinge veranderingen, in stemming, gedrag, gedachten of 
gevoelens. Dit is erg belangrijk wanneer een antidepressivum wordt gestart of wanneer de dosis wordt 
gewijzigd.
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• Bel onmiddellijk de zorgverlener om nieuwe of plotselinge veranderingen in stemming, gedrag, gedachten of 

gevoelens te melden.

• Houd alle vervolgbezoeken aan de zorgverlener zoals gepland. Bel indien nodig de 
zorgverlener tussen bezoeken, vooral als u zich zorgen maakt over symptomen.

Bel onmiddellijk een zorgverlener als u of uw gezinslid een van de volgende symptomen heeft, 
vooral als ze nieuw zijn, erger zijn of u zorgen baren:

• gedachten over zelfmoord of doodgaan

• pogingen tot zelfmoord
• nieuwe of ergere depressie
• nieuwe of ergere angst
• zich erg geagiteerd of rusteloos voelen

• paniekaanvallen

• slaapproblemen (slapeloosheid)

• nieuwe of ergere prikkelbaarheid

• agressief handelen, boos of gewelddadig zijn

• handelen op gevaarlijke impulsen

• een extreme toename van activiteit en praten (manie)
• of andere ongewone veranderingen in gedrag of stemming.

Wat moet ik nog meer weten over antidepressiva?
• Stop nooit met een antidepressivum zonder eerst met een zorgverlener te overleggen. Plotseling 

stoppen met een antidepressivum kan andere symptomen veroorzaken.

• Antidepressiva zijn geneesmiddelen die worden gebruikt om depressie en andere ziekten te behandelen.Het is belangrijk 
om alle risico's van het behandelen van depressie te bespreken en ook de risico's van het niet behandelen ervan. Patiënten en hun 
families of andere zorgverleners moeten alle behandelkeuzes met de zorgverlener bespreken, niet alleen het gebruik van 
antidepressiva.

• Antidepressiva hebben andere bijwerkingen.Praat met de zorgverlener over de bijwerkingen 
van het geneesmiddel dat aan u of uw gezinslid is voorgeschreven.

• Antidepressiva kunnen een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen.Ken alle medicijnen die u 
of uw familielid gebruikt. Houd een lijst bij van alle medicijnen om aan de zorgverlener te laten zien. Begin 
niet met nieuwe medicijnen zonder eerst met uw zorgverlener te overleggen.

• Niet alle antidepressiva die voor kinderen worden voorgeschreven, zijn door de FDA goedgekeurd voor 
gebruik bij kinderen.Praat met de zorgverlener van uw kind voor meer informatie.

2. Verhoogd risico op overlijden bij ouderen die verward zijn, geheugenverlies hebben en het contact met de 
realiteit hebben verloren (dementiegerelateerde psychose).SYMBYAX is niet goedgekeurd voor de behandeling 
van psychose bij ouderen met dementie.

3. Hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie):Een hoge bloedsuikerspiegel kan optreden als u al diabetes heeft of als u nog 
nooit diabetes heeft gehad. Een hoge bloedsuikerspiegel kan leiden tot:

• ophoping van zuur in uw bloed door ketonen (ketoacidose)
• coma
• dood

Uw arts moet tests doen om uw bloedsuikerspiegel te controleren voordat u begint met het gebruik van SYMBYAX en tijdens 
de behandeling. Bij mensen die geen diabetes hebben, verdwijnt soms een hoge bloedsuikerspiegel wanneer:
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SYMBYAX is gestopt. Mensen met diabetes en sommige mensen die geen diabetes hadden voordat ze SYMBYAX gebruikten, moeten 
medicijnen voor een hoge bloedsuikerspiegel gebruiken, zelfs nadat ze zijn gestopt met het gebruik van SYMBYAX.

Als u diabetes heeft, volg dan de instructies van uw arts over hoe vaak u uw bloedsuikerspiegel moet controleren terwijl 
u SYMBYAX gebruikt.

Bel je dokterals u een van deze symptomen van een hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie) heeft tijdens het gebruik 
van SYMBYAX:

• erg dorstig voelen

• meer moet plassen dan normaal
• erg hongerig voelen

• zich zwak of moe voelen

• misselijk worden in uw maag

• verward voelen of uw adem fruitig ruikt.
4. Hoge vetgehaltes in uw bloed (verhoogd cholesterol en triglyceriden).Hoge vetgehaltes kunnen optreden bij 
mensen die met SYMBYAX worden behandeld, vooral bij kinderen en adolescenten (10 tot 17 jaar oud). Het kan zijn dat u 
geen symptomen heeft, dus uw arts moet bloedonderzoek doen om uw cholesterol- en triglyceridenspiegels te 
controleren voordat u SYMBYAX gaat gebruiken en tijdens de behandeling.

5. Gewichtstoename (gewichtstoename):Gewichtstoename komt vaak voor bij mensen die SYMBYAX gebruiken. 
Kinderen en adolescenten (10 tot 17 jaar oud) die SYMBYAX kregen, hadden meer kans om aan te komen en meer aan te 
komen dan volwassenen. Sommige mensen kunnen veel aankomen tijdens het gebruik van SYMBYAX, dus u en uw arts 
moeten uw gewicht regelmatig controleren. Praat met uw arts over manieren om gewichtstoename onder controle te 
houden, zoals het eten van een gezond, uitgebalanceerd dieet en lichaamsbeweging

Wat is SYMBYAX?
SYMBYAX is een receptgeneesmiddel dat wordt gebruikt voor:

• kortdurende behandeling van episoden van depressie die optreden bij bipolaire I-stoornis bij mensen van 10 jaar of 
ouder.

• kortdurende behandeling van episoden van depressie die niet reageren op 2 andere geneesmiddelen, ook wel 
therapieresistente depressie genoemd, bij volwassenen.

SYMBYAX bevat twee geneesmiddelen, olanzapine en fluoxetinehydrochloride.

Het is niet bekend of SYMBYAX veilig en effectief is bij kinderen jonger dan 10 jaar.

De symptomen van een bipolaire stoornis I omvatten afwisselende perioden van depressie en een hoge of prikkelbare 
stemming, verhoogde activiteit en rusteloosheid, snelle gedachten, snel praten, impulsief gedrag en een verminderde behoefte 
aan slaap. Met de behandeling kunnen sommige van uw symptomen van een bipolaire I-stoornis verbeteren.

De symptomen van therapieresistente depressie omvatten verminderde stemming, verminderde interesse, 
toegenomen schuldgevoelens, verminderde energie, verminderde concentratie, veranderingen in eetlust en 
zelfmoordgedachten of zelfmoordgedrag. Met de behandeling kunnen sommige van uw symptomen van 
therapieresistente depressie verbeteren.

Als u denkt dat u niet beter wordt, neem dan contact op met uw arts.

Wie mag SYMBYAX niet gebruiken?

• Gebruik SYMBYAX niet als u een monoamineoxidaseremmer (MAOI) gebruikt. Vraag uw zorgverlener of 
apotheker als u niet zeker weet of u een MAO-remmer gebruikt, inclusief het antibioticum linezolid.
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• Neem geen MAOIbinnen 5 weken na het stoppen met SYMBYAXtenzij uw arts u heeft gevraagd dit te 
doen.
• Begin niet met SYMBYAX als u de afgelopen 2 weken bent gestopt met het gebruik van een MAO-remmer, tenzij uw arts u heeft 

gevraagd dit te doen.

Mensen die SYMBYAX in de buurt van een MAO-remmer nemen, kunnen ernstige en levensbedreigende 
bijwerkingen krijgen, met symptomen als:

• hoge koorts

• aanhoudende spierspasmen die u niet onder controle hebt

• stijve spieren
• veranderingen in hartslag en bloeddruk die snel optreden
• verwardheid

• bewusteloosheid.
• Gebruik SYMBYAX niet als u mellaril inneemt®(thioridazine). Neem Mellaril® niet in®binnen 5 weken na het 

stoppen met SYMBYAX. Mellaril kan ernstige hartritmeproblemen veroorzaken en u kunt plotseling 
overlijden.

• Gebruik SYMBYAX niet als u het antipsychoticum pimozide (Orap®). Neem geen pimozide (Orap®)
binnen 5 weken na het stoppen met SYMBYAX.

Wat moet ik mijn arts vertellen voordat ik SYMBYAX inneem?

SYMBYAX is misschien niet geschikt voor u. Vertel uw arts, voordat u met SYMBYAX begint, over al uw medische aandoeningen, 
ook als u een van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad:

• hart problemen
• toevallen (convulsies)
• diabetes of hoge bloedsuikerspiegels (hyperglykemie)
• hoge cholesterol- of triglyceridenspiegels in uw bloed
• leverproblemen
• lage of hoge bloeddruk
• beroertes of "mini-beroertes", ook wel transiënte ischemische aanvallen (TIA's) genoemd

• bloedingsproblemen
• Ziekte van Alzheimer
• hoekglaucoom
• vergrote prostaat bij mannen

• darmobstructie
• borstkanker
• zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Het is niet bekend of SYMBYAX schadelijk is voor uw ongeboren 
baby.

• borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. Olanzapine en fluoxetine kunnen in uw moedermelk terechtkomen en 
kunnen schadelijk zijn voor uw baby. U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van SYMBYAX. Praat met uw arts 
over de beste manier om uw baby te voeden als u SYMBYAX gebruikt.

Voordat u SYMBYAX start,vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt,inclusief

• Geneesmiddelen op recept en zonder recept
• Vitaminen en kruidensupplementen
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• Triptanen gebruikt om migrainehoofdpijn te behandelen

• Geneesmiddelen voor de behandeling van stemmings-, angst-, psychotische of denkstoornissen, waaronder tricyclische middelen, 
lithium, buspiron, SSRI's, SNRI's, MAO-remmers of antipsychotica

• Tramadol en fentanyl
• Zelfzorgsupplementen zoals tryptofaan of sint-janskruid
• Elektroconvulsietherapie (ECT)
SYMBYAX en sommige geneesmiddelen kunnen met elkaar interageren en werken mogelijk niet zo goed, of veroorzaken 
mogelijk ernstige bijwerkingen. Uw arts kan u vertellen of het veilig is om SYMBYAX samen met uw andere geneesmiddelen 
in te nemen. Start of stop geen medicijnen terwijl u SYMBYAX gebruikt zonder eerst met uw arts te overleggen.

Als u SYMBYAX gebruikt, mag u geen andere geneesmiddelen gebruiken die het volgende bevatten:

• olanzapine (de werkzame stof in Zyprexa®en Zyprexa®Zydis®) of
• fluoxetinehydrochloride (de werkzame stof in Prozac®, Prozac®Weekly™ en Sarafem®).
U kunt te veel medicijnen innemen (overdosis).

Hoe moet ik SYMBYAX gebruiken?

• Neem SYMBYAX precies zoals voorgeschreven. Het kan nodig zijn dat uw arts de dosis SYMBYAX verandert 
(aanpast) totdat deze geschikt voor u is.

• Als u een dosis SYMBYAX bent vergeten, neem dan de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor 
de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en neem uw volgende dosis op het normale tijdstip. Neem niet 
twee doses SYMBYAX tegelijkertijd in.

• Om ernstige bijwerkingen te voorkomen, mag u niet plotseling stoppen met het gebruik van SYMBYAX. Als u moet stoppen met het 
gebruik van SYMBYAX, kan uw arts u vertellen hoe u veilig kunt stoppen met het gebruik ervan.

• Als u te veel SYMBYAX heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het antigifcentrum of vraag een 
spoedbehandeling.

• SYMBYAX kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

• SYMBYAX wordt gewoonlijk één keer per dag, 's avonds, ingenomen.

• Als u niet denkt dat u beter wordt of als u zich zorgen maakt over uw toestand terwijl u SYMBYAX gebruikt, neem 
dan contact op met uw arts.

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van SYMBYAX?

• SYMBYAX kan slaperigheid veroorzaken en kan uw vermogen om beslissingen te nemen, helder te denken of snel te 
reageren beïnvloeden. U mag niet autorijden, zware machines bedienen of andere gevaarlijke activiteiten ondernemen 
totdat u weet welke invloed SYMBYAX op u heeft.

• Vermijd het drinken van alcohol tijdens het gebruik van SYMBYAX. Het drinken van alcohol terwijl u SYMBYAX gebruikt, kan u 
slaperiger maken dan wanneer u SYMBYAX alleen gebruikt.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van SYMBYAX?

Andere mogelijke ernstige risico's:

• Verhoogd risico op overlijden en verhoogde incidentie van beroerte of "mini-beroertes", transient ischemic attacks 
(TIA's) genaamd, bij ouderen met een aan dementie gerelateerde psychose(een hersenaandoening die het vermogen 
om te onthouden, te denken en te redeneren vermindert). SYMBYAX is niet goedgekeurd voor deze patiënten.
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• Ernstige allergische reacties:Vertel het uw arts meteen als u rode, jeukende striemen (netelroos) of, alleen 

of met koorts en gewrichtspijn, uitslag krijgt terwijl u SYMBYAX gebruikt. Bel onmiddellijk uw arts als u ernstig 
ziek wordt en enkele of al deze symptomen heeft:

• zwelling van uw gezicht, ogen of mond
• moeite met ademhalen

• Maligne neurolepticasyndroom (MNS):MNS is een zeldzame maar zeer ernstige aandoening die kan 
optreden bij mensen die antipsychotica gebruiken, waaronder SYMBYAX. NMS kan de dood veroorzaken en 
moet in een ziekenhuis worden behandeld. Bel onmiddellijk uw arts als u ernstig ziek wordt en enkele of al 
deze symptomen heeft:

• hoge koorts

• overmatig zweten
• stijve spieren
• verwardheid

• veranderingen in uw ademhaling, hartslag en bloeddruk
• Tardieve dyskinesie:Deze aandoening veroorzaakt lichaamsbewegingen die blijven plaatsvinden en die u niet kunt beheersen. 

Deze bewegingen hebben meestal invloed op het gezicht en de tong. Tardieve dyskinesie gaat mogelijk niet weg, zelfs niet als u 
stopt met het innemen van SYMBYAX. Het kan ook beginnen nadat u bent gestopt met het innemen van SYMBYAX.
Vertel het uw arts als u lichaamsbewegingen krijgt die u niet onder controle heeft.

• Serotonine syndroom:Dit is een aandoening die levensbedreigend kan zijn. Bel onmiddellijk uw 
arts als u ernstig ziek wordt en enkele of al deze symptomen heeft:
• agitatie, hallucinaties, coma of andere veranderingen in mentale toestand

• coördinatieproblemen of spiertrekkingen (overactieve reflexen)
• hartkloppingen, hoge of lage bloeddruk
• zweten of koorts
• misselijkheid, braken en diarree
• spierstijfheid
• duizeligheid

• doorspoelen

• tremor
• toevallen

• Visuele problemen:

• oogpijn
• veranderingen in het gezichtsvermogen

• zwelling of roodheid in of rond het oog
Slechts enkele mensen lopen risico op deze problemen. Misschien wilt u een oogonderzoek ondergaan om te zien 
of u een risico loopt en als dat zo is, een preventieve behandeling krijgen.

• Abnormale bloeding:Vertel het uw arts als u tijdens het gebruik van SYMBYAX verhoogde of ongebruikelijke blauwe 
plekken of bloedingen opmerkt, vooral als u een van deze geneesmiddelen gebruikt:

• de bloedverdunner warfarine (Coumadin, Jantoven)
• een niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID)

• aspirine
• Laag zoutgehalte (natrium) in het bloed (hyponatriëmie):Bel onmiddellijk uw arts als u 

ernstig ziek wordt en enkele of al deze symptomen heeft:

Referentie-ID: 3595972



7
• hoofdpijn
• zwak voelen

• verwardheid

• concentratieproblemen
• geheugenproblemen

• onvast voelen
• Veranderingen in de elektrische activiteit van uw hart (QT-verlenging en ventriculaire aritmie 

inclusief torsade de pointes).Deze aandoening kan levensbedreigend zijn. De symptomen kunnen zijn:

• snelle, langzame of onregelmatige hartslag

• kortademigheid
• duizeligheid of flauwvallen

• Verlaagde bloeddruk wanneer u van houding verandert, met symptomen van duizeligheid, snelle of langzame 
hartslag of flauwvallen

• Moeite met slikken
• epileptische aanvallen

• Problemen met de controle van de lichaamstemperatuur:U kunt het erg warm krijgen, bijvoorbeeld als u 
veel sport of als u in een zeer warme ruimte verblijft. Het is belangrijk dat u water drinkt om uitdroging te 
voorkomen. Bel onmiddellijk uw arts als u ernstig ziek wordt en enkele of al deze symptomen van uitdroging 
heeft:

• te veel of helemaal niet zweten
• droge mond

• erg warm voelen
• dorst hebben
• kan geen urine produceren

Vaak voorkomende bijwerkingen van SYMBYAX zijn onder meer:droge mond, vermoeidheid, langdurig 
slapen, verhoogde eetlust, zwelling van uw handen en voeten, slaperigheid, tremoren (trillen) of wazig zien.

Vertel uw arts over elke bijwerking die u hindert of die niet weggaat.

Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van SYMBYAX. Vraag uw arts of apotheker om meer 
informatie.

Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800 
FDA-1088.

Hoe moet ik SYMBYAX bewaren?
• Bewaar SYMBYAX bij kamertemperatuur, tussen 59 °F tot 86 °F (15 °C tot 30 °C).
• Houd SYMBYAX uit de buurt van licht.

• Houd SYMBYAX droog en uit de buurt van vocht. Houd de fles goed gesloten.

Houd SYMBYAX en alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
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Algemene informatie over SYMBYAX

Medicijnen worden soms voorgeschreven voor andere doeleinden dan die in een Medicatiewijzer vermeld staan. 
Gebruik SYMBYAX niet voor een aandoening waarvoor het niet is voorgeschreven. Geef SYMBYAX niet aan andere 
mensen, ook niet als ze dezelfde aandoening hebben. Het kan hen schaden.

Deze medicatiehandleiding vat de belangrijkste informatie over SYMBYAX samen. Als u meer informatie wilt, neem 
dan contact op met uw arts. U kunt uw arts of apotheker om informatie vragen over SYMBYAX die is geschreven 
voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Bel voor meer informatie over SYMBYAX 1-800-Lilly-Rx 
(1-800-545-5979).

Wat zijn de ingrediënten in SYMBYAX?

Actieve ingrediënten:olanzapine en fluoxetinehydrochloride

Inactieve ingredienten:gepregelatiniseerd zetmeel, gelatine, dimethicon, titaniumdioxide, 
natriumlaurylsulfaat, eetbare zwarte inkt, rood ijzeroxide, geel ijzeroxide en/of zwart ijzeroxide.

Deze medicatiehandleiding is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration.

Medicatiegids herziene maand dd, jjjj

Op de markt gebracht door: Lilly 
USA, LLC Indianapolis, IN 46285, VS
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