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Lacosamide-injectie
uitgesproken als (la koe' sa mide)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Lacosamide-injectie wordt gebruikt om partieel beginnende aanvallen (aanvallen waarbij slechts één deel van de hersenen is betrokken) 

onder controle te houden bij volwassenen en kinderen van 1 maand en ouder die geen orale medicatie kunnen nemen. Lacosamide-

injectie wordt ook gebruikt in combinatie met andere medicijnen om primaire gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen (voorheen 

bekend als een grand mal-aanval; aanval waarbij het hele lichaam betrokken is) onder controle te houden bij volwassenen en kinderen 

van 4 jaar en ouder die geen orale medicatie kunnen nemen. Lacosamide-injectie zit in een klasse medicijnen die anticonvulsiva worden 

genoemd. Het werkt door abnormale elektrische activiteit in de hersenen te verminderen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Lacosamide-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die intraveneus (in een ader) moet worden toegediend. Het wordt gewoonlijk 

langzaam geïnjecteerd gedurende een periode van 30 tot 60 minuten bij kinderen en volwassenen, of indien nodig gedurende 15 minuten bij 

volwassenen. Het wordt gewoonlijk tweemaal per dag gegeven aan kinderen of volwassenen of driemaal per dag voor kinderen die 6 kg (13 

pond) of minder wegen, zolang u niet in staat bent om lacosamidetabletten of drank via de mond in te nemen.

U kunt lacosamide-injectie krijgen in een ziekenhuis of u kunt de medicatie thuis gebruiken. Als u thuis 
lacosamide-injectie gaat gebruiken, zal uw zorgverlener u laten zien hoe u de medicatie moet toedienen. Zorg 
ervoor dat u deze aanwijzingen begrijpt en vraag uw zorgverzekeraar als u vragen heeft. Vraag uw 
zorgverzekeraar wat u moet doen als u problemen heeft met het toedienen van lacosamide-injectie.

Uw arts zal u waarschijnlijk starten met een lage dosis lacosamide en uw dosis geleidelijk verhogen, niet 
vaker dan eenmaal per week.

Lacosamide kan helpen uw aandoening onder controle te houden, maar zal deze niet genezen. Het kan enkele weken of langer 

duren voordat u het volledige effect van lacosamide voelt. Blijf lacosamide gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het 

gebruik van lacosamide zonder met uw arts te overleggen, ook niet als u bijwerkingen ervaart zoals ongewone gedrags- of 

stemmingsveranderingen. Als u plotseling stopt met het gebruik van lacosamide, kunnen uw aanvallen vaker voorkomen. Uw arts 

zal uw dosis waarschijnlijk geleidelijk verlagen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609029.html 1/5

TITLE - LACOSAMIDE / VIMPAT SEIZGARD MEDICATION
 PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-lacosamide-vimpat-seizgard-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609029.html


14/4/22, 15:45 Lacosamide-injectie: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u lacosamide-injectie gebruikt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor lacosamide, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van lacosamide-injectie. Vraag uw apotheker of raadpleeg de Medicatiegids voor een lijst van de 
ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de 
volgende vermeldt: bètablokkers zoals atenolol (Tenormin, in Tenoretic), labetalol (Trandate), metoprolol 
(Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) en propranolol (Hemangeol, Inderal); calciumantagonisten zoals 
amlodipine (Norvasc, in Caduet, in Lotrel, in Exforge, anderen), diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, anderen), 
felodipine, isradipine, nicardipine, nifedipine (Procardia), nimodipine (Nymalize), nisoldipine ( Sular) en verapamil 
(Calan, Verelan, in Tarka); en medicijnen voor een onregelmatige hartslag zoals amiodaron (Nexterone, 
Pacerone), digoxine (Lanoxin), dronedarone (Multaq), flecaïnide (Tambocor), propafenon (Rythmol), kinidine (in 
Nuedexta) en sotalol (Betapace, Sorine, Sotylize). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 
aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking 
hebben met lacosamide, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst 
voorkomen.

vertel het uw arts als u momenteel of ooit grote hoeveelheden alcohol heeft gedronken, straatdrugs heeft gebruikt of te 
veel voorgeschreven medicijnen heeft gebruikt. Vertel het uw arts ook als u een depressie, stemmingsproblemen, 
zelfmoordgedachten of zelfmoordgedrag heeft of ooit heeft gehad; een onregelmatige hartslag; een hartaanval; hartfalen 
of andere hartproblemen; diabetische neuropathie (zenuwbeschadiging veroorzaakt door diabetes); of lever- of nierziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u lacosamide-injectie gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

u moet weten dat lacosamide-injectie u duizelig of slaperig kan maken en wazig zien of problemen met 
coördinatie en evenwicht kan veroorzaken. Bestuur geen auto, bedien geen machines en neem niet deel aan 
activiteiten die alertheid of coördinatie vereisen totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

u moet weten dat uw geestelijke gezondheid op onverwachte manieren kan veranderen en dat u suïcidaal kunt 
worden (denken over zelfbeschadiging of zelfmoord, of plannen of proberen te doen) terwijl u lacosamide-injectie 
gebruikt. Een klein aantal volwassenen en kinderen van 5 jaar en ouder (ongeveer 1 op de 500 mensen) die tijdens 
klinische onderzoeken anticonvulsiva zoals lacosamide-injectie gebruikten om verschillende aandoeningen te 
behandelen, werden suïcidaal tijdens hun behandeling. Sommige van deze mensen ontwikkelden zelfmoordgedachten 
en -gedrag binnen 1 week nadat ze begonnen met het innemen van de medicatie. Het risico bestaat dat u 
veranderingen in uw geestelijke gezondheid ervaart als u een anticonvulsivum gebruikt, zoals lacosamide-injectie, 
maar er kan ook een risico zijn dat u veranderingen in uw geestelijke gezondheid ervaart als uw aandoening niet wordt 
behandeld. U en uw arts zullen beslissen of de risico's van het nemen van anticonvulsiva groter zijn dan de risico's van 
het niet innemen van de medicatie. U, uw familie of uw verzorger moeten onmiddellijk uw arts bellen als u een van de 
volgende symptomen ervaart: paniekaanvallen; agitatie of rusteloosheid; nieuwe of verergerende prikkelbaarheid, 
angst of depressie; handelen op gevaarlijke impulsen; moeite met inslapen of doorslapen; agressief, boos of 
gewelddadig gedrag; manie (uitzinnige, abnormaal opgewonden stemming); praten of denken over jezelf pijn willen 
doen of je leven willen beëindigen; of andere ongewone veranderingen in gedrag of stemming. Zorg ervoor dat uw 
familie of verzorger weet welke symptomen ernstig kunnen zijn, zodat zij de arts kunnen bellen als u niet in staat bent 
om zelf behandeling te zoeken.

u moet weten dat lacosamide-injectie duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, flauwvallen of een onregelmatige 
hartslag kan veroorzaken, vooral wanneer u te snel opstaat vanuit een liggende positie. Als u deze symptomen krijgt, 
ga dan liggen met uw benen omhoog totdat u zich beter voelt en bel onmiddellijk uw arts.
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hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Gebruik de gemiste dosis zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis 

over en ga verder met uw normale doseringsschema. Gebruik geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Lacosamide-injectie kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van 
deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

misselijkheid

braken

diarree

droge mond

gevoelloosheid of tintelingen in de mond

wazig of dubbel zien

oncontroleerbare oogbewegingen

duizeligheid

hoofdpijn

slaperigheid

oncontroleerbaar schudden van een deel van het lichaam

problemen met coördinatie, evenwicht of lopen

zwakheid

jeuk

roodheid, irritatie, pijn of ongemak op de injectieplaats

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, of de symptomen die worden vermeld 

in de rubriek SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

snelle of bonzende hartslag of pols

kortademigheid

trage hartslag

pijn op de borst

flauwvallen

zwelling van het gezicht, de keel, de tong, de lippen en de ogen
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koorts

uitslag

vermoeidheid

geel worden van de huid of ogen

donkere urine

Lacosamide-injectie kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het 

gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Uw zorgverlener zal u vertellen hoe u uw medicatie moet bewaren. Bewaar uw medicatie alleen zoals 

aangegeven. Zorg ervoor dat u begrijpt hoe u uw medicatie op de juiste manier bewaart.

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier 

om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem 

contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw 

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer 

informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts.

Laat niemand anders uw medicatie gebruiken. Lacosamide-injectie is een gereguleerde stof. Recepten 
mogen slechts een beperkt aantal keren worden bijgevuld; vraag uw apotheker als u vragen heeft.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.
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randnamen

Vimpat®IV
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