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Valsartan en Sacubitril
uitgesproken als (val sar' tan) en (sak ue' bi tril)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Gebruik de combinatie van valsartan en sacubitril 

niet als u zwanger bent. Als u zwanger wordt terwijl u valsartan en sacubitril gebruikt, stop dan met het gebruik van 

valsartan en sacubitril en neem onmiddellijk contact op met uw arts. De combinatie van valsartan en sacubitril kan de dood 

of ernstig letsel van de foetus veroorzaken wanneer het in de laatste 6 maanden van de zwangerschap wordt ingenomen.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

De combinatie van valsartan en sacubitril wordt meestal gebruikt in combinatie met andere medicijnen om het risico op overlijden 

en ziekenhuisopname te verlagen bij volwassenen met bepaalde vormen van hartfalen. De combinatie van valsartan en sacubitril 

wordt ook gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van hartfalen bij kinderen van 1 jaar en ouder. Valsartan zit in een 

klasse van geneesmiddelen die angiotensine II-receptorantagonisten worden genoemd. Het blokkeert de werking van bepaalde 

natuurlijke stoffen die de bloedvaten vernauwen, waardoor het bloed soepeler kan stromen en het hart efficiënter kan pompen. 

Sacubitril zit in een klasse van medicijnen die neprilysineremmers worden genoemd. Het werkt om het bloedvolume onder 

controle te houden.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

De combinatie van valsartan en sacubitril wordt geleverd als tablet om via de mond in te nemen. Het wordt meestal twee keer per 

dag ingenomen, met of zonder voedsel. Om u te helpen herinneren dat u de combinatie van valsartan en sacubitril moet innemen, 

moet u deze elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip innemen. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts 

of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem valsartan en sacubitril precies zoals voorgeschreven. Neem er 

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

Als u of uw kind de tabletten niet kan doorslikken, kan uw apotheker dit geneesmiddel bereiden in de vorm van 

een orale suspensie (vloeistof). Schud de fles suspensie goed voor elke dosis.

Uw arts kan u laten beginnen met een lage dosis valsartan en sacubitril en uw dosis geleidelijk verhogen.
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De combinatie van valsartan en sacubitril regelt hartfalen, maar geneest het niet. Ga door met het innemen van valsartan 

en sacubitril, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van valsartan en sacubitril zonder met uw arts te 

overleggen.

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 valsartan en sacubitril inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent (zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel, of 
ademhalingsmoeilijkheden) voor valsartan, andere angiotensinereceptorblokkers (ARB) zoals azilsartan (Edarbi, in 
Edarbyclor), candesartan (Atacand, in Atacand HCT), eprosartan (Teveten), irbesartan (Avapro, in Avalide), losartan 
(Cozaar, in Hyzaar), olmesartan (Benicar, in Azor, in Benicar HCT, in Tribenzor), telmisartan (Micardis, in Micardis 
HCT, in Twynsta); angiotensine-converting enzyme (ACE)-remmers zoals benazepril (Lotensin, in Lotrel), captopril, 
enalapril (Vasotec, in Vaseretic), fosinopril, lisinopril (in Prinzide, in Zestoretic), moexipril (Univasc, in Uniretic), 
perindopril (Aceon , in Prestalia), quinapril (Accupril, in Accuretic, in Quinaretic), ramipril (Altace) of trandolapril 
(Mavik, in Tarka); sacubitril; eventuele andere medicijnen; of een van de ingrediënten in valsartan- en sacubitril-
tabletten. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel het uw arts als u diabetes (hoge bloedsuikerspiegel) heeft en aliskiren (Tekturna, Tekturna HCT) gebruikt. 
Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om geen valsartan en sacubitril te gebruiken; als u diabetes heeft en ook 
aliskiren gebruikt. Vertel het uw arts of apotheker ook als u een ACE-remmer gebruikt zoals benazepril (Lotensin, 
in Lotrel), captopril, enalapril (Vasotec, in Vaseretic), fosinopril, lisinopril (in Prinzide, in Zestoretic), moexipril 
(Univasc, in Uniretic). ), perindopril (Aceon, in Prestalia), quinapril (Accupril, in Accuretic, in Quinaretic), ramipril 
(Altace) of trandolapril (Mavik, in Tarka), of als u de afgelopen 36 uur bent gestopt met het innemen van een ACE-
remmer. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om geen valsartan en sacubitril te gebruiken als u ook een ACE-
remmer gebruikt.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Vermeld zeker het 
volgende: een ARB zoals azilsartan (Edarbi, in Edarbyclor), candesartan (Atacand, in Atacand HCT), 
eprosartan (Teveten), irbesartan (Avapro, in Avalide), losartan (Cozaar, in Hyzaar), olmesartan (Benicar, in 
Azor, in Benicar HCT, in Tribenzor), telmisartan (Micardis, in Micardis HCT, in Twynsta); aspirine en andere 
niet-steroïde anti-inflammatoire medicijnen (NSAID's) zoals ibuprofen (Advil, Motrin) en naproxen (Aleve, 
Naprosyn) en selectieve COX-2-remmers zoals celecoxib (Celebrex); diuretica ('plaspillen'), waaronder 
kaliumsparende diuretica zoals amiloride (Midamor), spironolacton (Aldactone, in Aldactazide), en 
triamtereen (Dyrenium, in Dyazide, in Maxzide); gemfibrozil (Lopid); andere medicijnen om hoge bloeddruk 
of een hartprobleem te behandelen; lithium (Lithobid); en kaliumsupplementen. Uw arts moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u erfelijk angio-oedeem heeft of ooit heeft gehad (erfelijke aandoening die episodes van 
zwelling in de handen, voeten, gezicht, luchtwegen of darmen veroorzaakt); diabetes of nier- of leverziekte.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Geef geen borstvoeding terwijl u valsartan en sacubutril 
gebruikt.
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u moet weten dat valsartan en sacubutril duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en flauwvallen kunnen veroorzaken als u 
te snel opstaat vanuit een liggende positie. Dit komt vaker voor wanneer u voor het eerst valsartan en sacubitril gaat 
gebruiken. Om dit probleem te voorkomen, stapt u langzaam uit bed en laat u uw voeten een paar minuten op de grond 
rusten voordat u opstaat.

u moet weten dat diarree, braken, niet genoeg drinken en veel zweten een bloeddrukdaling kunnen 
veroorzaken, wat duizeligheid en flauwvallen kan veroorzaken. Vertel het uw arts als u een van deze 
problemen heeft of ontwikkelt tijdens uw behandeling.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Gebruik geen zoutvervangers die kalium bevatten zonder met uw arts te overleggen. Als uw arts een zoutarm of 

natriumarm dieet voorschrijft, volg dan deze instructies zorgvuldig op.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in 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. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Valsartan en sacubitril kunnen bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van 
deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

hoesten

extreme vermoeidheid

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen 

ervaart of de symptomen die worden vermeld in de rubriek SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:

uitslag

jeuk

zwelling van de lippen, tong, gezicht of keel

moeite met ademhalen

De combinatie van valsartan en sacubitril 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, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar de 

tabletten bij kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer). Bewaar de fles orale 

suspensie bij kamertemperatuur gedurende maximaal 15 dagen; zet het niet in de koelkast.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a615039.html 3/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


14/4/22, 14:59 Valsartan en Sacubitril: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

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.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan bepaalde laboratoriumtests bestellen om de 

reactie van uw lichaam op valsartan en sacubitril te controleren.

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

Entresto®
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