
AVANDAMET-TABLETTEN
Rosiglitazon (als maleaat) en Metforminehydrochloride

Informatie over consumentengeneeskunde

Wat staat er in deze folder? dat helpt de lichaamscellen om de suiker 

uit het bloed te gebruiken en voorkomt zo 

dat uw bloedsuikerspiegel te hoog stijgt. 

Hoge bloedsuikerspiegels kunnen schade 

aan de lichaamscellen veroorzaken.

allergische of 'anafylactische' reactie kan 

zijn: jeukende huiduitslag (netelroos), 

kortademigheid, moeite met ademhalen, 

piepende ademhaling zwelling van het 

gezicht, de tong of andere delen van het 

lichaam of

flauwvallen.

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door 
voordat u AVANDAMET inneemt. Als u 
iemand anders helpt om AVANDAMET 
in te nemen, lees dan deze bijsluiter 
zorgvuldig door voordat u de eerste 
dosis toedient. AVANDAMET bevat twee actieve 

ingrediënten; namelijk rosiglitazon (als 
maleaat), dat behoort tot een groep 
geneesmiddelen die
glitazonen en metforminehydrochloride, 

dat behoort tot een groep 

geneesmiddelen die

biguaniden.

• u hartfalen heeft of in het 
verleden hartfalen heeft gehad.

Deze bijsluiter beantwoordt enkele 
veelgestelde vragen over 
AVANDAMET. Het bevat niet alle 
beschikbare informatie.

• u wordt behandeld voor angina of 
een hartaanval heeft.

• u heeft juveniele diabetes mellitus 
die ongecompliceerd is en goed 
gereguleerd is op insuline; 
diabetes mellitus die alleen door 
een dieet wordt gereguleerd; 
acute complicaties van diabetes 
mellitus zoals metabole acidose, 
coma, infectie, gangreen, of 
tijdens of
onmiddellijk na een operatie 
waarbij insuline essentieel is.

Het is geen vervanging voor een 
gesprek met uw arts of apotheker.

Alle medicijnen hebben risico's en 

voordelen. Soms worden nieuwe risico's 

ontdekt, zelfs als een geneesmiddel al 

vele jaren wordt gebruikt. Uw arts heeft 

de verwachte voordelen van het nemen 

van u afgewogen

AVANDAMET tegen de risico's die dit 
geneesmiddel voor u kan hebben.

AVANDAMET werkt door uw lichaam 
gevoeliger te maken voor insuline. Het 
helpt uw   lichaam daarom om de 
insuline die het aanmaakt beter te 
gebruiken en zo uw bloedsuikerspiegel 
weer op een normaal niveau te brengen.

AVANDAMET kan alleen worden gebruikt 

(wanneer dieet en lichaamsbeweging niet 

voldoende zijn om uw diabetes te 

behandelen) of samen met andere 

antidiabetica.

Als u zich zorgen maakt over het gebruik 

van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw 

arts of apotheker.

• u nierfalen of een verminderde 

nierfunctie heeft (bijvoorbeeld als u op 

leeftijd bent).

Bewaar deze bijsluiter bij het 

geneesmiddel.
• u heeft aandoeningen die verband 

kunnen houden met weefselhypoxie 

(waarbij het weefsel geen zuurstof 

meer krijgt) (bijv

gangreen, circulatoire shock, 
acuut significant bloedverlies); 
longembolie; ernstig leverfalen; 
pancreatitis; overmatig 
alcoholgebruik of het gebruik 
van diuretica. Dit is vanwege het 
risico op lactaatacidose (een 
verhoogde hoeveelheid melkzuur 
in het bloed).

Het kan zijn dat uw arts AVANDAMET om een   

andere reden heeft voorgeschreven.Misschien moet je het nog een keer lezen.

Er is geen bewijs dat 
AVANDAMET verslavend is.

Wat is AVANDAMET
gebruikt voor?

Voordat je neemt
AVANDAMETAVANDAMET wordt gebruikt voor de 

behandeling van patiënten met type 2 

diabetes mellitus. Dit wordt ook niet-

insulineafhankelijke diabetes (NIDDM) 

of ouderdomsdiabetes genoemd.

Niet gebruiken als:

U mag AVANDAMET 
niet gebruiken als: • de vervaldatum (EXP) die op de 

verpakking staat, is verstreken.
Diabetes mellitus type 2 is een 
aandoening waarbij uw lichaam niet 
genoeg insuline aanmaakt of waarbij de 
insuline die uw lichaam aanmaakt niet 
zo goed werkt als zou moeten. Insuline 
is een natuurlijke lichaamsstof

• u ooit een allergische reactie 
heeft gehad op rosiglitazon,
metformine of een van de ingrediënten 

vermeld aan het einde van deze 

bijsluiter (zie

"Ingrediënten"). tekenen van een

• de verpakking is gescheurd of vertoont 

tekenen van geknoei

Vertel het uw arts als:

U moet uw arts informeren als:
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• u geeft borstvoeding, bent zwanger 
of probeert zwanger te worden.

daarom mag het niet worden gebruikt 

bij patiënten met type 1 (of 

insulineafhankelijke) diabetes mellitus.

Lees ook de bijsluiters van 
deze medicijnen.

• u hartfalen heeft of in het 
verleden hartfalen heeft gehad. Er is geen informatie beschikbaar over 

het gebruik van AVANDAMET bij mensen 
onder de 18 jaar, daarom is het gebruik 
bij deze patiënten niet
aanbevolen.

Gebruik bij kinderen:

• u ademhalingsmoeilijkheden heeft. Er is geen informatie beschikbaar over 
het gebruik van AVANDAMET bij mensen 
onder de 18 jaar, daarom is het gebruik 
bij deze patiënten niet
aanbevolen.

• u heeft een voorgeschiedenis van zwelling 

of pijn in benen en voeten.

• u een probleem heeft met uw lever. 
Het geneesmiddel kan langer dan 
normaal in uw lichaam blijven.

• u heeft visuele stoornissen.

• u neemt insuline.

Wat moet ik doen als ik te veel 
neem? (Overdosering)Hoe neem ik?

AVANDAMET?
• u neemt nitraten voor een 

bestaande hartaandoening 
omdat hartproblemen zoals 
angina en een hartaanval zijn 
gemeld.

Bel onmiddellijk uw arts of het 
Vergiftigingen Informatie Centrum 
(telefoon 131126) voor advies, als u 
denkt dat u of iemand anders te 
veel AVANDAMET heeft ingenomen, 
zelfs als er geen tekenen van 
ongemak of
vergiftiging.

Hoeveel te nemen:
Neem AVANDAMET in zoals 

voorgeschreven door uw arts of apotheker.

• u andere antidiabetica 
gebruikt.

De hoeveelheid AVANDAMET die 
mensen innemen, kan verschillen 
en hangt af van uw toestand. Uw 
arts zal u de beste dosis 
voorschrijven.

• u heeft polycysteus ovariumsyndroom. 

Door de manier waarop uw 

geneesmiddel werkt, kan er een 

verhoogd risico op zwangerschap zijn.

Als u niet zeker weet wat u moet doen, neem dan 

contact op met uw arts, apotheker of het 

dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Neem niet meer tabletten in 
dan uw arts heeft aanbevolen.• u allergisch bent voor voedsel, kleurstoffen, 

conserveermiddelen of andere

geneesmiddelen.
Hoe te nemen: Terwijl u AVANDAMET 

inneemt• u andere geneesmiddelen gebruikt, 
ook geneesmiddelen die u zonder 
recept koopt. In het bijzonder 
geneesmiddelen die de hoeveelheid 
suiker in uw bloed kunnen 
beïnvloeden als u ze samen met 
AVANDAMET gebruikt, zoals:
gemfibrozil, rifampicine, cimetidine 
en geneesmiddelen die de 
hoeveelheid metformine in uw 
bloed kunnen veranderen (vooral 
als u een verminderde nierfunctie 
heeft), zoals
verapamil, rifampicine,
cimetidine, dolutegravir, 
ranolazine, trimethoprim, 
vandetanib, isavuconazol, 
crizotinib, olaparib.

Uw AVANDAMET-tablets
moet worden ingeslikt met een glas 
water. Ze kunnen met of na een maaltijd 
of op een lege maag worden ingenomen.

Dingen die u moet doen:

Vertel het uw arts als u, om welke reden dan 

ook, uw geneesmiddel niet precies volgens de 

instructies heeft ingenomen.

Als u uw tabletten echter inneemt met 
of vlak na de maaltijd, wordt de kans 
op maagklachten kleiner. Anders kan uw arts denken dat het niet 

werkte zoals het zou moeten en uw 
behandeling veranderen
onnodig.

Het is het beste om de tabletten elke dag op 

hetzelfde tijdstip in te nemen.

Hoe lang moet je het innemen: Als u bent vergeten AVANDAMET in te 

nemen, neem uw tablet dan in zodra u 

eraan denkt. Neem niet meer dan de 

gebruikelijke dosis. Neem uw volgende 

dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Diabetes is een aandoening die langdurige 

behandeling en regelmatige beoordeling door 

uw arts vereist. Als u eenmaal bent begonnen 

met het innemen van medicijnen, moet u deze 

normaal gesproken de rest van uw leven 

blijven gebruiken.

Als u AVANDAMET gebruikt, mag u geen 

aanvullende geneesmiddelen gebruiken 

die metformine bevatten, hetzij als 

enkelvoudige dosis, hetzij als 

combinatiedosis. Vraag advies aan uw 

arts of apotheker.

• u heeft nierfalen of u heeft mogelijk 
een verminderde nierfunctie (bijv. 
als u op leeftijd bent).

Als u denkt dat het effect van uw 

geneesmiddel te zwak of te sterk is, stop 

dan niet met het innemen van AVANDAMET 

of verander zelf de dosis, maar vraag het 

uw arts.

Gebroken botten, meestal in de hand, 

bovenarm of voet, zijn waargenomen bij 

gebruik van rosiglitazon. Praat met uw arts 

voor advies over hoe u uw botten gezond 

kunt houden.

Dingen die je niet moet doen:
Uw arts kan AVANDAMET 
voorschrijven in combinatie 
met andere antidiabetica.

Geef dit geneesmiddel niet aan 
iemand anders, ook al lijken hun 
symptomen op die van u.AVANDAMET werkt alleen in de

aanwezigheid van lichaamseigen insuline
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Gebruik AVANDAMET niet om andere 
klachten te behandelen, tenzij uw arts 
dat zegt.

Net als andere medicijnen,

AVANDAMET kan enkele bijwerkingen veroorzaken. 

Als ze zich voordoen, zijn ze hoogstwaarschijnlijk van 

ondergeschikt belang en

tijdelijk. Sommige kunnen echter ernstig 
zijn en medische hulp nodig hebben.

cholesterol' (HDLc) en 'slechte 
cholesterol' (LDLc) en het is de balans 
hiervan die belangrijker is dan het 
totale niveau. AVANDAMET heeft 
geen invloed op de balans tussen 
goed en slecht
cholesterol. Als u zich zorgen 
maakt over uw 
cholesterolgehalte, neem dan 
contact op met uw arts.

Sla geen maaltijden over terwijl u 

AVANDAMET gebruikt.

Stop niet met het innemen van AVANDAMET 

of verander de dosis niet zonder:

overleg eerst met uw arts.

De meest gemelde 
bijwerkingen zijn:
• hartfalen of vocht in de 

longen (longoedeem).Dingen om op te letten:
Vertel het onmiddellijk aan uw arts of ga naar 

de afdeling Spoedeisende Hulp van het 

dichtstbijzijnde ziekenhuis als u een van de 

volgende symptomen opmerkt:

symptomen van lactaatacidose (hoog 
melkzuur in het bloed):

Wees voorzichtig met autorijden of het 

bedienen van machines totdat u weet 

welke invloed AVANDAMET op u heeft.

• hartproblemen zoals angina of een 
hartaanval.

• plaatselijke zwelling (oedeem)

• een kleine gewichtstoename.Als u alert moet zijn, bijvoorbeeld tijdens 

het autorijden, moet u er vooral op letten 

dat uw bloedglucosewaarden niet te laag 

worden.

• laag suikergehalte in het bloed 
(hypoglykemie). • misselijkheid, braken of 

maagpijn.• een kleine daling van het aantal rode 

bloedcellen (bloedarmoede) en het 

aantal witte bloedcellen.

Overmatige alcoholinname moet worden 

vermeden tijdens het gebruik van

AVANDAMET omdat het de werking van 

dit geneesmiddel kan versterken en ook 

lactaatacidose (een verhoogde 

hoeveelheid melkzuur in het bloed) kan 

veroorzaken.

• moeite met ademhalen.

• zich zwak, moe of algemeen onwel 
voelen.• gebroken botten, meestal in de 

hand, bovenarm of voet. • ongebruikelijke spierpijn.

• slaperigheid.

• duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd.

• metaalachtige smaak in de mond.

• een toename van de eetlust.

• constipatie. • rillen, extreem koud 
voelen.

Als u op leeftijd bent, heeft u 
mogelijk een verminderde 
nierfunctie en kan uw arts uw dosis 
aanpassen.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u 
een van de volgende dingen opmerkt: • trage hartslag.
• maagklachten zoals misselijkheid of

braken.
Het kan zijn dat u dringend medische hulp 

nodig heeft. Lactaatacidose met AVANDAMET is 

zeldzaam. Het risico op lactaatacidose is hoger 

bij sommige patiënten, waaronder ouderen, 

patiënten die doses metformine van meer dan 

2 g per dag gebruiken, patiënten die 

overmatige hoeveelheden alcohol drinken en 

patiënten bij wie de nieren niet goed werken.

naar behoren werken.

Als u zich zorgen maakt, moet u met uw 
arts spreken. Stop niet met het innemen 
van AVANDAMET of
verander de dosis zonder eerst 
uw arts te raadplegen.

• diarree.
• pijn op de borst.

• jeuk, uitslag.
• donkere urine of bleke ontlasting.

• geel worden van de huid of ogen 

(geelzucht).

Wat zijn de 
bijwerkingen?

• ernstige maagkrampen.

• verlies van gewicht.

• vermoeidheid.

• kortademigheid.
• zwelling of pijn van benen en voeten.

• snelle gewichtstoename.

• visuele stoornissen.

Dit is geen volledige lijst van alle mogelijke 

bijwerkingen. Andere kunnen bij sommige 

mensen voorkomen en er kunnen 

bijwerkingen zijn die nog niet bekend zijn.

Neem zo snel mogelijk contact op met 
uw arts als u denkt last te hebben van 
bijwerkingen of allergische reacties als 
gevolg van het gebruik van 
AVANDAMET, ook als het probleem 
hieronder niet wordt vermeld.

Vertel het uw arts of apotheker als 
u bijwerkingen van uw 
geneesmiddel opmerkt die hier 
niet worden vermeld.• jeukende huiduitslag (netelroos), kortademigheid, 

ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, 

zwelling van het gezicht, de tong of andere delen 

van het lichaam of flauwvallen. Deze zouden 

kunnen zijn

symptomen van een allergische 

reactie.

AVANDAMET kan bij sommige patiënten 
het risico op een hartaanval of hartfalen 
verhogen. U moet uw arts onmiddellijk 
informeren als u een van de volgende 
symptomen krijgt:

Schrik niet van deze lijst met 
mogelijke bijwerkingen. U kunt ze 
misschien niet ervaren.

• snelle gewichtstoename

• kortademigheid
• zwelling van benen en voeten

• pijn op de borst

AVANDAMET kan uw totale 
cholesterolgehalte enigszins verhogen. 
Totaal cholesterol bestaat uit 'goede'
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Hoe bewaar ik?
AVANDAMET?

dioxide, macrogol 400, ijzeroxide 
geel en ijzeroxide rood.

Patiënten die lactose niet verdragen, 

moeten er rekening mee houden dat 

elke AVANDAMET-tablet ook:

bevat een kleine hoeveelheid 
lactose.

AVANDAMET-tabletten moeten op een 

koele, droge plaats hieronder worden 

bewaard 30°C.

Bewaar dit geneesmiddel op een plaats waar kinderen 

er niet bij kunnen, zoals in een afgesloten

kast.
Leverancier:

Uw AVANDAMET wordt geleverd door:
Niet achterlaten in een auto, op een 

vensterbank of in de badkamer.
GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd 
Level 4, 436 Johnston Street, 
Abbotsford, Victoria, 3067
Australië.

Bewaar AVANDAMET-tabletten in hun 

blisterverpakking totdat het tijd is om ze in 

te nemen.

Breng alle ongebruikte of verlopen 

medicijnen terug naar uw apotheker. Waar kunt u terecht voor 
meer informatie:

Farmaceutische bedrijven zijn niet in 
staat om mensen een individuele 
diagnose of medisch advies te geven. 
Uw arts of apotheker is de beste 
persoon om u advies te geven over de 
behandeling van uw aandoening. 
Misschien vind je ook
algemene informatie over uw ziekte 
en de behandeling van 
patiënteninformatiegroepen en 
productspecifieke organisaties, bijv. 
Diabetes Australia.

Product beschrijving

Hoe AVANDAMET eruitziet
Leuk vinden:

AVANDAMET-tabletten zijn filmomhulde 
ovale tabletten met de inscriptie 'gsk' 
aan de ene kant en de volgende 
inscriptie op de andere kant. De 
tabletten onderscheiden zich ook door 
kleur.

'2/500' - 2 mg rosiglitazon/500 mg 
metforminehydrochloride lichtroze 
tablet

Deze bijsluiter is opgesteld op 30 
mei 2019.

De verstrekte informatie is alleen van 

toepassing op: AVANDAMET.'4/500' - 4 mg rosiglitazon/500 mg 
metforminehydrochloride oranje 
tablet

AVANDAMET:

2 mg/500 mg - AUST R 114516 4 

mg/500 mg - AUST R 114517 2 

mg/1000 mg - AUST R 115430 4 

mg/1000 mg - AUST R 115459

'2/1000' - 2 mg rosiglitazon/1000 mg 
metforminehydrochloride gele tablet

'4/1000' - 4 mg rosiglitazon/1000 mg 
metforminehydrochloride roze 
tablet

Handelsmerken zijn eigendom van of 

in licentie gegeven aan de GSK-

bedrijvengroep.
ingrediënten

©2019 GSK-bedrijvengroep of zijn 
licentiegever.AVANDAMET bevat de actieve 

ingrediënten rosiglitazon (zoals
maleaat) en metformine
hydrochloride.

Versie 6.0

AVANDAMET bevat ook 
natriumzetmeelglycolaat, 
hypromellose, microkristallijne 
cellulose, povidon, lactose,
magnesiumstearaat, titanium
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