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uitgesproken als (roe si gli' ta zone)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Rosiglitazon en andere soortgelijke medicijnen voor diabetes kunnen congestief hartfalen 
veroorzaken of verergeren (aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed naar de andere delen 
van het lichaam kan pompen). Vertel uw arts voordat u begint met het innemen van rosiglitazon als 
u congestief hartfalen heeft of ooit heeft gehad, vooral als uw hartfalen zo ernstig is dat u uw 
activiteit moet beperken en alleen comfortabel voelt als u in rust bent of als u in een rustige 
omgeving moet blijven. stoel of bed. Vertel het uw arts ook als u geboren bent met een 
hartafwijking en als u zwelling van de armen, handen, voeten, enkels of onderbenen heeft of ooit 
heeft gehad; hartziekte, hoge bloeddruk; coronaire hartziekte (vernauwing van de bloedvaten die 
naar het hart leiden); een hartaanval; een onregelmatige hartslag; of slaapapneu.

Als u congestief hartfalen krijgt, kunt u bepaalde symptomen krijgen. Vertel het uw arts onmiddellijk als u een 
van de volgende symptomen heeft, vooral wanneer u voor het eerst begint met het innemen van rosiglitazon of 
nadat uw dosis is verhoogd: grote gewichtstoename in korte tijd; kortademigheid; zwelling van de armen, 
handen, voeten, enkels of onderbenen; zwelling of pijn in de maag; 's nachts kortademig wakker worden; met 
extra kussens onder uw hoofd moeten slapen om liggend te kunnen ademen; frequente droge hoest of 
piepende ademhaling; moeite met helder denken of verwarring; snelle of snelle hartslag; niet in staat om te 
lopen of te sporten; of verhoogde vermoeidheid.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u 
begint met de behandeling met rosiglitazon 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 [http://www.fda.gov/Drugs]) of de website van de 
fabrikant om de Medicatiegids te verkrijgen.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van rosiglitazon.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Rosiglitazon wordt gebruikt in combinatie met een dieet- en trainingsprogramma en soms met een of meer andere 

medicijnen voor de behandeling van diabetes type 2 (aandoening waarbij het lichaam normaal geen insuline gebruikt en
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daarom de hoeveelheid suiker in het bloed niet onder controle). Rosiglitazon zit in een klasse van medicijnen die thiazolidinedionen worden 

genoemd. Het werkt door de gevoeligheid van het lichaam voor insuline te verhogen, een natuurlijke stof die helpt de bloedsuikerspiegel onder 

controle te houden. Rosiglitazon wordt niet gebruikt voor de behandeling van type 1-diabetes (aandoening waarbij het lichaam geen insuline 

aanmaakt en daarom de hoeveelheid suiker in het bloed niet onder controle kan houden) of diabetische ketoacidose (een ernstige aandoening die 

kan optreden als een hoge bloedsuikerspiegel niet wordt behandeld).

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 nemen 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 uw diabetes onder controle te houden.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Rosiglitazon wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt meestal één of twee keer per dag ingenomen, 

met of zonder maaltijden. Neem rosiglitazon elke dag op ongeveer dezelfde tijd(en) in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket 

zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem rosiglitazon precies zoals 

voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Uw arts kan uw dosis rosiglitazon na 8-12 weken verhogen, op basis van de reactie van uw lichaam op de 
medicatie.

Rosiglitazon helpt diabetes type 2 onder controle te houden, maar geneest het niet. Het kan 2 weken duren voordat uw 

bloedsuikerspiegel daalt, en 2-3 maanden of langer voordat u het volledige effect van rosiglitazon voelt. Blijf rosiglitazon innemen, 

ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van rosiglitazon zonder met uw arts te overleggen.

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 rosiglitazon inneemt,

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

vertel uw arts en apotheker welke 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: gemfibrozil (Lopid); insuline of andere medicijnen voor diabetes; medicijnen voor hoge 
bloeddruk, hoog cholesterol, hartfalen of preventie van een hartaanval of beroerte; en rifampicine (Rifadin, 
Rimactane, in Rifamate). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig 
controleren op bijwerkingen.
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vertel het uw arts als u een van de in de rubriek BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN genoemde aandoeningen 
heeft of ooit heeft gehad, of een diabetische oogziekte zoals macula-oedeem (zwelling van de achterkant van 
het oog); of leverziekte. Vertel het uw arts ook als u ooit troglitazon (Rezulin, niet langer verkrijgbaar in de 
Verenigde Staten) heeft gebruikt, vooral als u ermee bent gestopt omdat u bijwerkingen kreeg.

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

als u nog geen menopauze heeft gehad (verandering van leven; einde van de maandelijkse menstruatie), 
moet u weten dat rosiglitazon de kans op zwangerschap kan vergroten, zelfs als u geen regelmatige 
menstruatie heeft of als u een aandoening heeft waardoor u niet ovuleren (het vrijgeven van een eicel uit 
de eierstokken). Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die voor u werken.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Zorg ervoor dat u alle aanbevelingen voor lichaamsbeweging en voeding van uw arts of diëtist opvolgt. Het is belangrijk 

om gezond te eten, regelmatig te sporten en indien nodig af te vallen. Dit zal helpen om uw diabetes onder controle te 

houden en rosiglitazon effectiever te laten werken

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis 

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

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.

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

hoofdpijn

loopneus en andere verkoudheidsverschijnselen

keelpijn

rugpijn

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

worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

pijn in de kaak, arm, rug, nek of maag

pijn op de borst

uitbrekend in het koude zweet

duizeligheid

verlies van eetlust

misselijkheid

braken
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buikpijn

donkere urine

geel worden van de huid of ogen

veranderingen in het gezichtsvermogen

zicht verlies

bleke huid

duizeligheid

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

heesheid

moeite met slikken of ademen

netelroos

jeuk

koorts

blaren

Rosiglitazon kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen ervaart 
tijdens het gebruik van dit medicijn.

Het gebruik van rosiglitazon kan het risico verhogen dat u een fractuur krijgt, meestal in de bovenarmen, handen of 

voeten. Praat met uw arts over het risico van het gebruik van dit medicijn en over manieren om uw botten gezond te 

houden tijdens uw behandeling.

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, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op 

kamertemperatuur en uit de buurt van licht, overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

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
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of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling voor meer informatie 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, uw oogarts en het laboratorium. Uw arts zal waarschijnlijk regelmatig oogonderzoeken 

en bepaalde laboratoriumtests laten uitvoeren om de reactie van uw lichaam op rosiglitazon te controleren. Uw 

bloedsuikerspiegel en geglycosyleerde hemoglobine moeten regelmatig worden gecontroleerd om uw reactie op 

rosiglitazon te bepalen. Uw arts kan u ook vertellen hoe u uw reactie op rosiglitazon kunt controleren door uw 

bloedsuikerspiegel thuis te meten. Volg deze aanwijzingen zorgvuldig.

U moet altijd een identificatiearmband voor diabetes dragen om er zeker van te zijn dat u in geval van nood de juiste behandeling 

krijgt.

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

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.

randnamen

Avandia®

randnamen van combinatieproducten

Avandamet®(bevat Metformine, 
Rosiglitazon)

Avandaryl®(bevat glimepiride, 
rosiglitazon)
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