
Medicijnen en supplementen

Glipizide en metformine (orale route)

Beschrijving en merknamen
Geneesmiddeleninformatie verstrekt door:IBM Micromedex

Amerikaanse merknaam:

MetaglippenBeschrijvingen

De combinatie van glipizide en metformine wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloedsuikerspiegels die 

worden veroorzaakt door een type diabetes mellitus of suikerziekte die type 2-diabetes wordt genoemd. Normaal 

gesproken geeft uw alvleesklier na het eten insuline af om uw lichaam te helpen overtollige suiker op te slaan voor later 

gebruik. Dit proces vindt plaats tijdens de normale vertering van voedsel. Bij diabetes type 2 werkt uw lichaam niet goed 

om de overtollige suiker op te slaan en blijft de suiker in uw bloedbaan. Een chronische hoge bloedsuikerspiegel kan in 

de toekomst leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Een goede voeding is de eerste stap bij het beheersen van 

diabetes type 2, maar vaak zijn medicijnen nodig om uw lichaam te helpen. Met twee acties helpt de combinatie van 

glipizide en metformine uw lichaam om te gaan met een hoge bloedsuikerspiegel. Glipizide stimuleert de afgifte van 

insuline door de alvleesklier, waardoor uw lichaam de bloedsuikerspiegel opslaat. Metformine heeft drie verschillende 

acties: het vertraagt   de opname van suiker in uw dunne darm; het voorkomt ook dat uw lever opgeslagen suiker omzet 

in bloedsuiker; en het helpt uw   lichaam uw natuurlijke insuline efficiënter te gebruiken.

Dit geneesmiddel is alleen verkrijgbaar op voorschrift van uw arts.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende doseringsvormen:

Tablet

Voor gebruik
Bij de beslissing om een   geneesmiddel te gebruiken, moeten de risico's van het innemen van het geneesmiddel worden afgewogen tegen de 

voordelen die het zal opleveren. Dit is een beslissing die u en uw arts zullen nemen. Voor dit geneesmiddel moet met het volgende rekening 

worden gehouden:

allergieën

Vertel het uw arts als u ooit een ongebruikelijke of allergische reactie heeft gehad op dit geneesmiddel of 
op andere geneesmiddelen. Vertel uw zorgverlener ook als u andere soorten allergieën heeft,
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zoals voedsel, kleurstoffen, conserveermiddelen of dieren. Lees voor niet-receptplichtige producten zorgvuldig het etiket of de 

ingrediënten op de verpakking.

pediatrisch

Er is alleen onderzoek naar dit geneesmiddel gedaan bij volwassen patiënten en er is geen specifieke informatie die het 

gebruik van glipizide en metformine bij kinderen vergelijkt met het gebruik in andere leeftijdsgroepen.

geriatrische

Sommige oudere volwassenen kunnen gevoeliger zijn dan jongere volwassenen voor de effecten van deze geneesmiddelen. De eerste 

tekenen van een lage of hoge bloedsuikerspiegel zijn niet gemakkelijk te zien of komen helemaal niet voor bij oudere volwassenen. Dit 

kan de kans op het ontwikkelen van een lage bloedsuikerspiegel tijdens de behandeling vergroten. Oudere volwassenen hebben meer 

kans op leeftijdsgerelateerde problemen en glipizide en metformine moeten voorzichtig worden gebruikt naarmate ze ouder worden. 

Dit geneesmiddel mag niet worden gestart bij volwassenen ouder dan 80 jaar, tenzij de nierfunctie niet is verminderd.

Borstvoeding
Er zijn geen adequate onderzoeken bij vrouwen om het risico voor zuigelingen te bepalen bij het gebruik van dit 

medicijn tijdens de borstvoeding. Weeg de mogelijke voordelen af   tegen de mogelijke risico's voordat u dit medicijn 

gebruikt terwijl u borstvoeding geeft.

Geneesmiddelinteracties

Hoewel bepaalde geneesmiddelen helemaal niet samen mogen worden gebruikt, kunnen in andere gevallen twee 
verschillende geneesmiddelen samen worden gebruikt, zelfs als er een interactie kan optreden. In deze gevallen 
kan het zijn dat uw arts de dosis wil wijzigen of dat andere voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Als u dit 
geneesmiddel gebruikt, is het vooral belangrijk dat uw beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg weet of u een 
van de onderstaande geneesmiddelen gebruikt. De volgende interacties zijn geselecteerd op basis van hun 
potentiële betekenis en zijn niet noodzakelijk allesomvattend.

Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen wordt niet aanbevolen. Uw arts kan besluiten u 

niet met dit medicijn te behandelen of sommige van de andere medicijnen die u gebruikt te veranderen.

Acetrizoëzuur

diatrizoaat

Geëthiodiseerde olie

jobenzaminezuur

Iobitridol

Iokarmisch zuur

Iocetaminezuur

jodamide

jodipamide

Iodixanol

Joodhippuurzuur

joopyracet
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Iodoxaminezuur

Ioglicinezuur

Ioglycaminezuur

Iohexol

Iomeprol

Iopamidol

Iopaanzuur

Iopentol

Iofendylaat

Iopromide

Iopronzuur

Ioserinezuur

Iosimide

Iotasul

Iothalamaat

Iotrolan

Iotroxinezuur

Ioxaglaat

Ioxitalaminezuur

Ipodate

metrizamide

metrizoëzuur

Tyropanoaat Natrium

Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen wordt gewoonlijk niet aanbevolen, maar 

kan in sommige gevallen nodig zijn. Als beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven, kan uw arts de dosis of 

hoe vaak u een of beide geneesmiddelen gebruikt, wijzigen.

Acarbose

Aspirine

balofloxacine

Besifloxacine

Bupropion

Capmatinib

Ceritinib

Chloroquine

Ciprofloxacine

Dasabuvir

desmopressine
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Disopyramide

Dofetilide

dolutegravir

Dulaglutide

Enoxacine

Entacapone

fexinidazol

Fleroxacine

Flumequine

Gatifloxacine

Gemifloxacine

Hydroxychloroquine

Ioversol

Lanreotide

levofloxacine

Levoketoconazol

Lixisenatide

Lomefloxacine

Metreleptine

moxifloxacine

Nadifloxacine

Norfloxacine

Octreotide

Ofloxacine

ombitasvir

Paritaprevir

Pasireotide

Pazufloxacine

Pefloxacine

Pioglitazon

Porfimeer

Prulifloxacine

Rufloxacine

Sitagliptine

Sparfloxacine

Tafenoquine

Thioctinezuur
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Tosufloxacine

Vandetanib

Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen kan een verhoogd risico op bepaalde bijwerkingen 

veroorzaken, maar het gebruik van beide geneesmiddelen kan voor u de beste behandeling zijn. Als beide geneesmiddelen samen 

worden voorgeschreven, kan uw arts de dosis of de frequentie waarmee u een of beide geneesmiddelen gebruikt, wijzigen.

Acebutolol

Aminolevulinezuur

Atenolol

Betaxolol

bisoprolol

Bittere meloen

Carteolol

Carvedilol

celiprolol

cimetidine

claritromycine

Colesevelam

Cyclosporine

Esmolol

fenegriek

furazolidon

Gemfibrozil

Glucomannaan

guargom

Iproniazide

Isocarboxazide

Labetalol

Levobunolol

Linezolid

methyleenblauw

Metipranolol

Metoprolol

Moclobemide

Nadolol

Nebivolol

Nialamide
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Oxprenolol

Patiromeer

Penbutolol

Fenelzine

Pindolol

Practolol

Procarbazine

propranolol

psyllium

ranitidine

ranolazine

Rasagiline

rifampicijn

Safinamide

Saxagliptine

Selegiline

Sotalol

Timolol

Tranylcypromine

verapamil

Voriconazol

Andere interacties

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt tijdens of rond het eten van voedsel of het eten van 
bepaalde soorten voedsel, aangezien interacties kunnen optreden. Het gebruik van alcohol of tabak met 
bepaalde medicijnen kan ook interacties veroorzaken. De volgende interacties zijn geselecteerd op basis van 
hun potentiële betekenis en zijn niet noodzakelijk allesomvattend.

Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen wordt gewoonlijk niet aanbevolen, maar kan 

in sommige gevallen onvermijdelijk zijn. Bij gelijktijdig gebruik kan uw arts de dosis of hoe vaak u dit geneesmiddel 

gebruikt veranderen, of u speciale instructies geven over het gebruik van voedsel, alcohol of tabak.

ethanol

Andere medische problemen

De aanwezigheid van andere medische problemen kan het gebruik van dit geneesmiddel beïnvloeden. 
Vertel het uw arts als u andere medische problemen heeft, met name:

Zuur in het bloed (acidose of ketoacidose) of

Chirurgie (groot) - Het gebruik van insuline is het beste om diabetes onder controle te houden bij patiënten met deze 

aandoeningen.
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Bloedvergiftiging of

Uitdroging (ernstig) of Hart- of 

bloedvataandoeningen of 

Nierziekte of

Leverziekte—Onder deze omstandigheden kan lactaatacidose optreden en de kans dat dit optreedt is zelfs 
nog groter met een geneesmiddel dat metformine bevat.

Congestief hartfalen - Glipizide en metformine mogen niet worden gebruikt bij patiënten met deze 
medische aandoening.

Nier-, hart- of andere problemen waarvoor medische tests of onderzoeken nodig zijn, waarbij bepaalde geneesmiddelen 

worden gebruikt die contrastmiddelen worden genoemd, met röntgenonderzoeken. Omdat dit geneesmiddel 

metformine bevat, moet uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik ervan voordat u een medisch onderzoek of 

diagnostische tests die mogelijk minder urineproductie veroorzaken dan normaal; u kunt het advies krijgen om het 

geneesmiddel 48 uur na de onderzoeken of tests opnieuw in te nemen als uw nierfunctie is getest en normaal is 

bevonden.

Alcoholintoxicatie of

Zware inspanning die niet gepaard gaat met voldoende voedselinname 

of onderactieve bijnier, niet goed onder controle of

Onderactieve hypofyse, niet goed onder controle of 

Ondervoede toestand of

Verzwakte lichamelijke conditie of

Elke andere aandoening die een lage bloedsuikerspiegel veroorzaakt - Patiënten met deze aandoeningen hebben een grotere 

kans om een   lage bloedsuikerspiegel te ontwikkelen tijdens het gebruik van een medicijn dat glipizide en metformine bevat.

Vitamine B12-tekort - Deze aandoening kan verergeren door dit medicijn.

Goed gebruik

Volg zorgvuldig het speciale maaltijdplan dat uw arts u heeft gegeven. Dit is het belangrijkste onderdeel van het 

onder controle houden van uw aandoening en is noodzakelijk om het geneesmiddel goed te laten werken. Oefen ook 

regelmatig en test volgens de instructies op suiker in uw bloed of urine.

De combinatie van glipizide en metformine moet bij de maaltijd worden ingenomen om de gastro-intestinale 

bijwerkingen die tijdens de behandeling kunnen optreden, te helpen verminderen.

Dosering

De dosis van dit geneesmiddel zal voor verschillende patiënten verschillend zijn. Volg de instructies van 
uw arts of de aanwijzingen op het etiket. De volgende informatie omvat alleen de gemiddelde doses van 
dit geneesmiddel. Als uw dosis anders is, verander deze dan niet, tenzij uw arts u dat zegt.

De hoeveelheid geneesmiddel die u inneemt, hangt af van de sterkte van het geneesmiddel. Ook zijn het 
aantal doses dat u elke dag inneemt, de toegestane tijd tussen de doses en de tijdsduur dat u het 
geneesmiddel inneemt, afhankelijk van het medische probleem waarvoor u het geneesmiddel gebruikt.
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Voor orale doseringsvorm (tabletten):

Voor type 2-diabetes:
Voor de eerste behandeling:

Volwassenen: eerst 2,5 milligram (mg) glipizide en 250 milligram (mg) metformine 
eenmaal per dag bij een maaltijd. Daarna kan uw arts uw dosis elke twee weken beetje bij 
beetje verhogen totdat uw bloedsuiker onder controle is.

Kinderen: Gebruik en dosering moeten worden bepaald door uw arts.

Als tweedelijnstherapie:
Oraal, 2,5 milligram (mg) glipizide en 500 milligram (mg) metformine of 5 milligram (mg) 
glipizide en 500 milligram (mg) metformine twee keer per dag, bij de ochtend- en 
avondmaaltijd. Daarna kan uw arts uw dosis beetje bij beetje verhogen totdat uw 
bloedsuiker onder controle is. De startdosering mag niet hoger zijn dan de dagelijkse 
dosis glipizide of metformine die al wordt ingenomen.

Kinderen: Gebruik en dosering moeten worden bepaald door uw arts.

Voor patiënten die eerder zijn behandeld met een antidiabeticum op basis van sulfonylureumderivaten en/of 

metformine:

Volwassenen: Bij het overschakelen van patiënten van een sulfonylureumderivaat plus metformine naar 

de combinatie glipizide en metformine, mag de aanvangsdosis niet hoger zijn dan de dagelijkse dosis 

glipizide (of equivalente dosis van een ander sulfonylureumderivaat) en metformine die werd ingenomen.

Kinderen: Gebruik en dosering moeten worden bepaald door uw arts.

Gemiste dosis

Als u een dosis van dit geneesmiddel bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het echter bijna tijd is voor 

uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Verdubbel geen 

doses.

Opslag

Bewaar het geneesmiddel in een gesloten container bij kamertemperatuur, uit de buurt van hitte, vocht en 
direct licht. Voorkom bevriezing.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bewaar geen verouderde medicijnen of medicijnen die niet meer nodig zijn.

Vraag uw beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg hoe u geneesmiddelen die u niet gebruikt, moet weggooien.

Preventieve maatregelen

Uw arts zal uw voortgang tijdens regelmatige bezoeken willen controleren, vooral tijdens de eerste paar 
weken dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Onder bepaalde omstandigheden kan te veel glipizide en metformine lactaatacidose veroorzaken. Symptomen 
van lactaatacidose zijn ernstig en treden snel op en treden meestal op wanneer er andere 
gezondheidsproblemen zijn die geen verband houden met het geneesmiddel en die zeer ernstig zijn, zoals een 
hartaanval of nierfalen. Symptomen van lactaatacidose zijn onder meer buikpijn of maagklachten;
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verminderde eetlust; diarree; snelle, oppervlakkige ademhaling; algemeen gevoel van ongemak; spierpijn of 
krampen; en ongewone slaperigheid, vermoeidheid of zwakte.

Als symptomen van lactaatacidose optreden, moet u onmiddellijk medische noodhulp krijgen.

Het is erg belangrijk om alle instructies van uw zorgteam zorgvuldig op te volgen over:

Alcohol—Het drinken van alcohol kan een ernstig lage bloedsuikerspiegel veroorzaken. Bespreek dit met uw 

zorgteam.

Andere geneesmiddelen – Gebruik geen andere geneesmiddelen tenzij dit met uw arts is 
besproken.

Counseling—Andere gezinsleden moeten leren hoe ze bijwerkingen kunnen voorkomen of helpen met bijwerkingen als ze 

zich voordoen. Patiënten met diabetes kunnen ook speciale begeleiding nodig hebben over veranderingen in de dosering 

van diabetesgeneesmiddelen die kunnen optreden als gevolg van veranderingen in levensstijl, zoals veranderingen in 

lichaamsbeweging en dieet. Bovendien kan counseling over anticonceptie en zwangerschap nodig zijn vanwege de 

problemen die kunnen optreden bij patiënten met diabetes tijdens de zwangerschap.

Reizen—Houd een recent recept en uw medische geschiedenis bij u. Wees voorbereid op een 
noodsituatie zoals u dat normaal zou doen. Houd rekening met het wijzigen van tijdzones en houd uw 
maaltijden zo dicht mogelijk bij uw gebruikelijke maaltijden.

In geval van nood—Er kan een moment zijn waarop u noodhulp nodig heeft voor een probleem dat wordt 
veroorzaakt door uw diabetes. U moet voorbereid zijn op deze noodsituaties. Het is een goed idee om 
altijd een medische identificatie (ID) armband of halsketting te dragen. Draag ook een ID-kaart in uw 
portemonnee of tas waarop staat dat u diabetes heeft en een lijst met al uw medicijnen.

Symptomen van hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) zijn angst; gedragsverandering vergelijkbaar met 
dronken zijn; wazig zicht; koud zweet; verwardheid; koele, bleke huid; moeite met denken; slaperigheid; 
overmatige honger; snelle hartslag; hoofdpijn (aanhoudend); misselijkheid; nervositeit; nachtmerries; rusteloze 
slaap; beverigheid; onduidelijke spraak; of ongewone vermoeidheid of zwakte.

De combinatie van glipizide en metformine kan een lage bloedsuikerspiegel veroorzaken. Het kan echter ook voorkomen als u 

een maaltijd of snack uitstelt of overslaat, alcohol drinkt, meer beweegt dan normaal, niet kunt eten vanwege misselijkheid of 

braken, bepaalde medicijnen gebruikt of glipizide en metformine inneemt met een ander type diabetesgeneesmiddel. 

Symptomen van een lage bloedsuikerspiegel moeten worden behandeld voordat ze leiden tot bewusteloosheid (flauwvallen). 

Verschillende mensen voelen verschillende symptomen van een lage bloedsuikerspiegel. Het is belangrijk dat u leert welke 

symptomen van een lage bloedsuikerspiegel u gewoonlijk heeft, zodat u deze snel kunt behandelen.

Als symptomen van een lage bloedsuikerspiegel optreden, eet dan glucosetabletten of -gel, glucosestroop, honing of 

suikerklontjes; of drink vruchtensap, niet-dieet-frisdrank of suiker opgelost in water. Controleer ook uw bloed op een 

lage bloedsuikerspiegel. Glucagon wordt gebruikt in noodsituaties wanneer ernstige symptomen optreden, zoals 

toevallen (convulsies) of bewusteloosheid. Zorg dat u een glucagon-kit bij de hand heeft, samen met een spuit of naald, 

en weet hoe u deze moet gebruiken. Leden van uw huishouden moeten ook weten hoe ze het moeten gebruiken.

Symptomen van hyperglykemie (hoge bloedsuikerspiegel) zijn onder meer wazig zien; slaperigheid; droge 
mond; rode, droge huid; fruitachtige ademgeur; meer plassen (frequentie en volume); ketonen in urine; 
verlies van eetlust; slaperigheid; buikpijn, misselijkheid of braken; vermoeidheid; moeite met ademhalen 
(snel en diep); bewusteloosheid; of ongewone dorst.
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Een hoge bloedsuikerspiegel kan optreden als u niet zoveel beweegt als gewoonlijk, koorts of een infectie heeft, 
niet genoeg inneemt of een dosis van uw diabetesgeneesmiddel overslaat, te veel eet of uw maaltijdplan niet 
volgt.

Als er symptomen van een hoge bloedsuikerspiegel optreden, controleer dan uw bloedsuikerspiegel en bel 

vervolgens uw zorgverlener voor instructies.

Bijwerkingen

Naast de benodigde effecten, kan een medicijn enkele ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet al deze 

bijwerkingen kunnen optreden, kan het zijn dat ze medische hulp nodig hebben als ze zich voordoen.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

Vaker

Ongerustheid

wazig zien

rillingen

koud zweet

coma
verwardheid

koele bleke huid

hoesten

depressie

duizeligheid

snelle hartslag

koorts

hoofdpijn

toegenomen honger

misselijkheid

nervositeit

nachtmerries

toevallen

beverigheid

onduidelijke spraak

niezen

keelpijn

ongewone vermoeidheid of zwakte

Minder vaak voorkomend

blaas pijn

bloederige of troebele urine
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moeilijk, branderig of pijnlijk urineren 

frequente aandrang om te urineren

lage rug- of zijpijn 

bonzen in de oren 

trage hartslag

Bijzonder

Buikpijn

verminderde eetlust

diarree

flauwvallen

snelle, oppervlakkige 

ademhaling algemeen gevoel 

van ongemak spierpijn of 

krampen kortademigheid

slaperigheid

Symptomen van een overdosis

Buikpijn

ongerustheid

gedragsverandering, vergelijkbaar met 

dronkenschap wazig zien

koud zweet

coma
verwardheid

koele, bleke huid

verminderde eetlust

diarree

moeite met concentreren 

slaperigheid

overmatige honger

snelle hartslag

snelle, oppervlakkige ademhaling 

algemeen gevoel van onbehagen 

hoofdpijn

spierpijn of krampen 

misselijkheid

nervositeit
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nachtmerries

rusteloze slaap

toevallen

beverigheid

onduidelijke spraak

ongewone slaperigheid

ongewone vermoeidheid of zwakte

Er kunnen enkele bijwerkingen optreden die meestal geen medische hulp nodig hebben. Deze bijwerkingen 
kunnen tijdens de behandeling verdwijnen naarmate uw lichaam zich aanpast aan het geneesmiddel. Ook kan 
uw zorgverlener u vertellen over manieren om sommige van deze bijwerkingen te voorkomen of te 
verminderen. Neem contact op met uw zorgverlener als een van de volgende bijwerkingen aanhoudt of 
hinderlijk is, of als u er vragen over heeft:

Vaker

Spier- of botpijn 

maagpijn

braken

Bij sommige patiënten kunnen ook andere niet vermelde bijwerkingen optreden. Als u andere effecten opmerkt, 

neem dan contact op met uw zorgverlener.

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

Gedeelten van dit document voor het laatst bijgewerkt: 01 april 2022
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