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Liraglutide-injectie
uitgesproken als (lir'' a gloo' tide)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Liraglutide-injectie kan het risico verhogen dat u tumoren van de schildklier krijgt, waaronder medullair 

schildkliercarcinoom (MTC; een type schildklierkanker). Proefdieren die liraglutide kregen, ontwikkelden 

tumoren, maar het is niet bekend of dit medicijn het risico op tumoren bij mensen verhoogt. Vertel het uw arts 

als u of iemand in uw familie MTC of Multiple Endocrine Neoplasia syndrome type 2 (MEN 2; aandoening die 

tumoren veroorzaakt in meer dan één klier in het lichaam) heeft of ooit heeft gehad. Als dit het geval is, zal uw 

arts u waarschijnlijk vertellen om geen liraglutide-injectie te gebruiken. Als u een van de volgende symptomen 

ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: knobbel of zwelling in de nek; heesheid; Moeite met 

slikken; of kortademigheid.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan bepaalde tests bestellen om de reactie van 
uw lichaam op de liraglutide-injectie te controleren.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven 
wanneer u begint met de behandeling met liraglutide-injectie en elke keer dat u uw recept bijvult. Lees 
de informatie aandachtig door en vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft. U kunt ook 
de website van de Food and Drug Administration (FDA) bezoeken
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) of de website van de fabrikant om de medicatiehandleiding te verkrijgen.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van liraglutide-injectie.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Liraglutide-injectie (Victoza) wordt gebruikt in combinatie met een dieet- en trainingsprogramma om de bloedsuikerspiegel onder 

controle te houden bij volwassenen en kinderen van 10 jaar en ouder met type 2-diabetes (aandoening waarbij het lichaam 

normaal geen insuline gebruikt en daarom de hoeveelheid suiker in het bloed) wanneer andere medicijnen de niveaus niet goed 

genoeg onder controle hielden. Liraglutide-injectie (Victoza) wordt ook gebruikt om het risico op een hartaanval, beroerte of 

overlijden te verminderen bij volwassenen met diabetes mellitus type 2 en hart- en vaatziekten. Liraglutide-injectie (Victoza) wordt 

niet gebruikt voor de behandeling van type 1-diabetes (aandoening waarbij het lichaam
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produceert geen insuline en kan daarom de hoeveelheid suiker in het bloed niet onder controle houden) of diabetische 

ketoacidose (een ernstige aandoening die kan optreden als een hoge bloedsuiker niet wordt behandeld) bij volwassenen. 

Liraglutide-injectie (Saxenda) wordt gebruikt in combinatie met een caloriearm dieet en een trainingsplan om bepaalde 

volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder te helpen die 60 kg of meer wegen en die zwaarlijvig zijn of overgewicht hebben en 

gewichtstoename hebben. gerelateerde medische problemen om gewicht te verliezen en te voorkomen dat u weer aankomt. 

Liraglutide-injectie (Saxenda) wordt niet gebruikt om type 2-diabetes te behandelen. Liraglutide-injectie bevindt zich in een klasse 

van medicijnen die incretinemimetica worden genoemd. Het werkt door de alvleesklier te helpen de juiste hoeveelheid insuline af 

te geven wanneer de bloedsuikerspiegel hoog is. Insuline helpt bij het verplaatsen van suiker uit het bloed naar andere 

lichaamsweefsels waar het wordt gebruikt voor energie. Liraglutide-injectie vertraagt   ook de maaglediging en kan de eetlust 

verminderen en gewichtsverlies veroorzaken.

Na verloop van tijd kunnen mensen met diabetes en een hoge bloedsuikerspiegel ernstige of levensbedreigende complicaties krijgen, 

waaronder hartaandoeningen, beroertes, nierproblemen, zenuwbeschadiging en oogproblemen. Het gebruik van medicijnen, het 

aanbrengen van veranderingen in levensstijl (bijv. dieet, lichaamsbeweging, stoppen met roken) en het regelmatig controleren van uw 

bloedsuikerspiegel kan helpen om uw diabetes onder controle te houden en uw gezondheid te verbeteren. Deze therapie kan ook uw 

kansen op een hartaanval, beroerte of andere diabetesgerelateerde complicaties verminderen, zoals nierfalen, zenuwbeschadiging 

(verdoofd gevoel, koude benen of voeten; verminderd seksueel vermogen bij mannen en vrouwen), oogproblemen, inclusief 

veranderingen of verlies van gezichtsvermogen, of tandvleesaandoeningen. Uw arts en andere zorgverleners zullen met u praten over 

de beste manier om met uw diabetes om te gaan.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Liraglutide-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) in een voorgevulde doseerpen om subcutaan (onder de 

huid) in uw maag, dij of bovenarm te injecteren. Het wordt gewoonlijk eenmaal per dag geïnjecteerd met of zonder 

voedsel. Gebruik liraglutide-injectie elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket 

zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Gebruik liraglutide-injectie 

precies zoals aangegeven. Gebruik het niet meer of minder of vaker dan uw arts heeft voorgeschreven.

Uw arts zal u waarschijnlijk starten met een lage dosis liraglutide-injectie en uw dosis na 1 week 
verhogen.

Liraglutide-injectie (Victoza) regelt diabetes, maar geneest deze niet. Blijf liraglutide-injectie gebruiken, zelfs als u zich goed 

voelt. Stop niet met het gebruik van liraglutide-injectie zonder met uw arts te overleggen.

Als u een volwassene bent die liraglutide-injectie (Saxenda) gebruikt voor gewichtsverlies en u na 16 weken behandeling 

geen bepaalde hoeveelheid gewicht verliest, is het niet waarschijnlijk dat u baat zult hebben bij het gebruik van dit 

medicijn. Als u een kind van 12 jaar en ouder bent dat liraglutide-injectie (Saxenda) gebruikt en u na 12 weken met de 

onderhoudsdosis geen bepaalde hoeveelheid gewicht verliest, is het niet waarschijnlijk dat u baat zult hebben bij het 

gebruik van dit medicijn. Uw arts kan u vertellen te stoppen met het gebruik van liraglutide-injectie (Saxenda) als u tijdens 

de eerste weken van uw behandeling niet genoeg gewicht verliest.

U moet naalden apart kopen. Vraag uw arts of apotheker wat voor soort naalden u nodig heeft om uw medicatie te 

injecteren. Zorg ervoor dat u de instructies van de fabrikant voor het injecteren van liraglutide met behulp van de pen 

leest en begrijpt. Zorg er ook voor dat u weet hoe en wanneer u een nieuwe pen moet opzetten en wat u moet doen als 

u uw pen laat vallen. Als u blind of slechtziend bent en de dosis niet kunt aflezen?
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teller op de pen, gebruik deze pen dan niet zonder hulp. Vraag uw arts of apotheker om u te laten zien hoe u de pen moet 

gebruiken. Volg de aanwijzingen zorgvuldig.

Kijk altijd naar uw liraglutide-oplossing voordat u deze injecteert. Het moet helder, kleurloos en vrij van deeltjes 

zijn. Gebruik liraglutide niet als het gekleurd, troebel of verdikt is of vaste deeltjes bevat, of als de 

houdbaarheidsdatum op de fles is verstreken.

Gebruik naalden nooit opnieuw en deel nooit naalden of pennen. Verwijder de naald altijd direct nadat u uw dosis 

heeft geïnjecteerd. Gooi naalden weg in een prikbestendige container. Vraag uw arts of apotheker wat u met de 

prikbestendige container moet doen.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

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

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u liraglutide-injectie gebruikt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor liraglutide, andere medicijnen of een van de bestanddelen 
van de liraglutide-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. 
Het is vooral belangrijk om uw arts te vertellen over alle medicijnen die u via de mond inneemt, 
omdat liraglutide de manier kan veranderen waarop uw lichaam deze medicijnen opneemt. Vertel 
uw arts ook over andere incretinemimetica zoals albiglutide (Tanzeum; niet langer verkrijgbaar in 
de VS) dulaglutide (Trulicity), exenatide (Bydureon, Byetta), lixisenatide (Adlyxin, in Soliqua) of 
semaglutide (Ozempic); insuline; of orale medicatie voor diabetes, zoals sulfonylureumderivaten, 
waaronder chloorpropamide, glimepiride (Amaryl, in Duetact), glipizide (Glucotrol), glyburide 
(DiaBeta, Glynase), tolazamide en tolbutamide.

vertel het uw arts als u veel alcohol drinkt of ooit heeft gedronken, als u een depressie heeft of ooit heeft gehad, 
zelfmoord heeft overwogen of geprobeerd heeft, gedragsveranderingen, pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier); 
ernstige maagproblemen, waaronder gastroparese (vertraagde verplaatsing van voedsel van de maag naar de dunne 
darm), problemen met het verteren van voedsel; een hoog gehalte aan triglyceriden (vetten) in het bloed; galstenen 
(vaste afzettingen die zich in de galblaas vormen); of galblaas-, nier- of leverziekte. Vertel het uw arts ook als u onlangs 
diarree, misselijkheid of braken heeft gehad of als u geen vloeistoffen via de mond kunt drinken, wat uitdroging kan 
veroorzaken (verlies van een grote hoeveelheid lichaamsvloeistoffen).

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger bent, 
mag u geen liraglutide-injectie (Saxenda) gebruiken om af te vallen. Als u zwanger wordt terwijl u liraglutide-injectie 
(Victoza) gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

vraag uw arts wat u moet doen als u ziek wordt, een infectie of koorts krijgt, ongebruikelijke stress ervaart of gewond raakt. Deze 

aandoeningen kunnen van invloed zijn op uw bloedsuikerspiegel en op de hoeveelheid liraglutide die u mogelijk nodig heeft.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?
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Zorg ervoor dat u alle aanbevelingen voor lichaamsbeweging en voeding van uw arts of diëtist opvolgt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Injecteer 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. Injecteer geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen. Als u gedurende 3 

of meer dagen bent vergeten liraglutide-injectie te gebruiken, neem dan contact op met uw arts.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Dit medicijn kan veranderingen in uw bloedsuikerspiegel veroorzaken. U moet weten wat de symptomen zijn 
van een lage en hoge bloedsuikerspiegel en wat u moet doen als u deze symptomen heeft.

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

hoofdpijn

constipatie

maagzuur

loopneus, niezen of hoesten

vermoeidheid

moeite met urineren of pijn of een branderig gevoel bij het plassen

uitslag of roodheid op de injectieplaats

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die 
worden vermeld in de rubrieken BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN of SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN, 
stop dan met het gebruik van liraglutide-injectie en bel onmiddellijk uw arts:

aanhoudende pijn die begint in de linkerbovenhoek of het midden van de maag, maar zich naar achteren kan uitbreiden

nieuwe of verergerende depressie

denken aan zelfbeschadiging of zelfmoord

ongewone veranderingen in stemming of gedrag

braken

misselijkheid

diarree

kleikleurige ontlasting

gele ogen of huid

bonzend hart

flauwvallen of zich duizelig voelen

zwelling van de ogen, het gezicht, de mond, de tong of de keel

uitslag

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611003.html 4/7



14/4/22, 15:36 Liraglutide-injectie: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

Liraglutide-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?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het uit de buurt van licht en 

warmte. Bewaar ongebruikte liraglutide-pennen in de koelkast (26 °F tot 46 °F [2 °C tot 8 °C]) maar plaats ze niet in de buurt van 

het koelelement van de koelkast. Zodra een liraglutide-pen in gebruik is, bewaart u deze bij kamertemperatuur (59 °F tot 86 °F [15 

°C tot 30 °C]) of in de koelkast. Niet bevriezen. Gebruik liraglutide niet als het is bevroren of blootgesteld aan temperaturen boven 

30 ° C (86 ° F). Houd de dop op de liraglutide-pen wanneer deze niet in gebruik is.

Zorg er tijdens het reizen voor dat liraglutide-pennen droog blijven en bij een temperatuur tussen 59 ° F tot 86 ° F (15 ° C tot 30 ° 

C).

Noteer de datum waarop u een liraglutide-pen voor het eerst gebruikt en gooi de pen na 30 dagen weg, ook als 

er nog wat oplossing in de pen zit.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals 

wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze 

gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen 

sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en 

bereik is.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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.
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Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

ernstige misselijkheid

ernstig braken

wat moet ik nog meer weten?

Als u liraglutide (Victoza) -injectie gebruikt voor de behandeling van diabetes, moeten uw bloedsuikerspiegel en 

geglycosyleerde hemoglobine (HbA1c) regelmatig worden gecontroleerd om uw reactie op dit medicijn te bepalen. 

Uw arts zal u ook vertellen hoe u uw reactie op een injectie met liraglutide kunt controleren door uw 

bloedsuikerspiegel thuis te meten. Volg deze aanwijzingen zorgvuldig.

Als u liraglutide (Saxenda)-injectie gebruikt voor gewichtsbeheersing, zullen uw hartslag en gewicht tijdens de 

behandeling regelmatig worden gecontroleerd.

Laat niemand anders uw medicatie gebruiken. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van 
uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zonder recept verkrijgbaar) 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.

randnamen

Saxenda®

Victoza®

Xultophy®(als een combinatieproduct dat Insuline Degludec en Liraglutide bevat)
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