
 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende 

monitoring.

MYALEPTA®

(metreleptine)

GIDS VOOR PATIËNTEN/
VERZORGERS

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel 
Myalepta gebruikt. De volledige en geactualiseerde tekst van 
deze bijsluiter is beschikbaar op de website  
www.fagg.be, rubriek 'Bijsluiters en SKP’s (Samenvattingen 
van de Kenmerken van het Product) van geneesmiddelen'.

Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid 
uit de effecten van het geneesmiddel Myalepta, om voor 
een goed gebruik ervan te zorgen en om de ongewenste 
effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde maatregelen / 
voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, die in 
dit materiaal worden uitgelegd (RMA-versie mm / 2019)
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Waarom hebt u deze gids gekregen? 

In deze gids krijgt u antwoord op de vragen die u wellicht 

hebt over uw behandeling met Myalepta. De gids helpt u de 

mogelijke risico's in verband met het gebruik van Myalepta 

beter te begrijpen en laat u zien hoe u deze risico's zoveel 

mogelijk kunt beperken. Het is belangrijk dat u ook de 

bijsluiter in de verpakking van Myalepta leest. De volledige 

en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar 

op de website www.fagg.be, rubriek 'Bijsluiters en SKP’s 

(Samenvattingen van de Kenmerken van het Product) van 

geneesmiddelen'.

WAT IS LIPODYSTROFIE?
Lipodystrofie is een zeldzame ziekte die gekenmerkt wordt 

door een ongewone verdeling van het vetweefsel. Het 

kan hier gaan om een verlies van vetweefsel (lipoatrofie) 

en een ophoping van vetweefsel. Patiënten worden niet 

allemaal op dezelfde manier getroffen; lipodystrofie kan 

het hele lichaam treffen (gegeneraliseerde lipodystrofie) of 

alleen bepaalde delen (partiële lipodystrofie). De ziekte kan 

veroorzaakt worden door gemuteerde genen die u hebt 

geërfd of zich openbaren op een bepaald moment in uw 

leven. Een tekort aan vetweefsel kan een afname van de 

spiegel van een hormoon genaamd leptine veroorzaken.

WAT IS LEPTINE EN WAT IS 
LEPTINEDEFICIËNTIE?
Leptine wordt ook wel het 'verzadigingshormoon' genoemd, 

hoewel de effecten ervan zich niet tot de voeding beperken. 

Het hormoon wordt geproduceerd door de vetcellen in het 

lichaam en heeft meerdere effecten:

●● Het regelt uw hongergevoel en energieniveaus

●● Het helpt de insuline in uw lichaam bij de regeling van 

de suikerspiegel

Bij bepaalde vormen van lipodystrofie is er geen 

leptine aanwezig of is het in lagere hoeveelheden dan 

normaal aanwezig (leptinedeficiëntie). Dit komt door 

het onvermogen van het vetweefsel om toereikende 

hoeveelheden leptine te produceren, waardoor zich 

bepaalde symptomen voordoen:

●● Stijging van het gehalte aan vetten (triglyceriden) in 

het bloed en vetophoping in de lever en spieren

●● Ontwikkeling van vroegtijdige diabetes

●● Constant hongergevoel

●● Moeilijkheden bij het zwanger worden of verlate 

pubertijd

WAT IS MYALEPTA EN WANNEER 
WORDT HET GEBRUIKT?
De werkzame stof van Myalepta, metreleptine, is 

vergelijkbaar met leptine. Metreleptine bootst de effecten 

van leptine na. Dit verhoogt het vermogen van het lichaam 

om de energieniveaus te regelen.

Myalepta wordt gebruikt als aanvulling bij een dieet om 

de complicaties van leptinedeficiëntie te behandelen bij 

patiënten met lipodystrofie.

Het wordt gebruikt bij volwassenen, adolescenten en 

kinderen van 2 jaar en ouder:

●● Met gegeneraliseerde lipodystrofie (gebrek aan 

vetweefsel in uw hele lichaam)

Het wordt gebruikt wanneer andere behandelingen niet 

werken, bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en 

ouder: 

●● Met erfelijke partiële lipodystrofie (ook wel 

aangeboren of familiaire lipodystrofie genoemd)

●● Of wanneer partiële lipodystrofie veroorzaakt is door 

een reactie van uw lichaam op iets als een virusziekte 

(ook wel verworven lipodystrofie genoemd)

Volg bij het gebruiken van dit geneesmiddel altijd 

nauwkeurig de aanwijzingen van uw arts op.

Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Waarom is er Myalepta aan u voorgeschreven en wat is de werking 
van dit geneesmiddel? 
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Veelvoorkomende bijwerkingen die u kunt krijgen

Elk geneesmiddel kan bijwerkingen veroorzaken waar u al 

dan niet iets van kunt merken. Als u een van de ernstige 

onderstaande bijwerkingen of andere symptomen ervaart 

die niet worden vermeld in deze gids of in de bijsluiter in de 

verpakking van Myalepta, neem dan onmiddellijk contact 

op met uw arts – u moet mogelijk met spoed medisch 

behandeld worden. Als u uw arts niet te pakken krijgt, 

schakel dan medische noodhulp in.

Veelvoorkomende bijwerkingen van Myalepta

Zeer vaak
Komen voor bij 

meer dan 1 op de 
10 gebruikers

Vaak 
Komen voor bij minder dan 1 op de 

10 gebruikers

●● Hypoglykemie  
(lage 
bloedsuiker- 
spiegel)

●● Gewichtsverlies

●● Verminderde eetlust
●● Ernstige buikpijn
●● Misselijkheid of braken
●● Hoofdpijn
●● Haaruitval
●● Ongebruikelijk zware of lange 

menstruatie
●● Vermoeid gevoel
●● Blauwe plekken, roodheid, jeuk 

of netelroos op de plaats waar de 
injectie is toegediend

●● Uw lichaam maakt antilichamen 
aan tegen metreleptine waardoor 
het risico op het ontwikkelen van 
hevige of ernstige infecties mogelijk 
wordt verhoogd. Het kan zijn dat u 
merkt dat uw temperatuur hoger 
wordt, eventueel samen met een 
toenemende vermoeidheid

Sommige bijwerkingen en risico's in verband met het 

gebruik van Myalepta zijn ernstiger dan andere en om de 

gevolgen zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk 

dat u ze kent, dat u ze kunt herkennen en dat u de 

noodzakelijke maatregelen neemt om deze risico's tot een 

minimum te beperken. Hieronder staan de belangrijkste 

risicocategorieën. Verderop in deze gids zullen we hier 

dieper op ingaan:

●● Allergische reactie

●● Pancreatitis

●● Hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel)

●● Lymfoom

●● Ongeplande zwangerschap

●● Hevige en ernstige infecties

●● Medicatiefouten

ALLERGISCHE REACTIES
Net als bij andere geneesmiddelen kan er een allergische 

reactie op een van de bestanddelen van Myalepta optreden. 

In klinische onderzoeken met Myalepta kregen sommige 

patiënten een allergische reactie.

HOE HERKENT U EEN ALLERGISCHE 
REACTIE?
Allergische reacties kunnen in tal van symptomen tot 

uiting komen. Meestal zijn ze mild en hebben ze naast 

het lichte ongemak dat ze veroorzaken geen gevolgen. In 

zeer zeldzame gevallen kunnen echter ernstige allergische 

reacties optreden. De verschijnselen van een allergische 

reactie zijn met name:

●● Ademhalingsmoeilijkheden

●● Zwelling en roodheid van de huid, netelroos

●● Zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel

●●  Maagpijn, misselijkheid en braken

●● Flauwvallen of duizeligheid

●● Ernstige buikpijn

●● Zeer snelle hartslag

Als u een van deze allergische reacties constateert, neem 

dan onmiddellijk contact op met uw arts.

MANIEREN OM HET RISICO VAN EEN 
ALLERGISCHE REACTIE ZOVEEL MOGELIJK 
TE BEPERKEN
Normaal gesproken kunt u een allergische reactie op een 

van de bestanddelen van Myalepta niet zien aankomen, 

tenzij u al eerder een reactie op een van de bestanddelen 

hebt gehad. Als u weet dat u allergisch bent voor 

metreleptine of een van de bestanddelen van Myalepta, 

mag u dit geneesmiddelen niet nemen en moet u dit 

met uw arts bespreken. Uw eerste injectie met Myalepta 

moet worden toegediend in aanwezigheid van uw arts of 

een verpleegkundige om de gevolgen van een eventuele 

allergische reactie zoveel mogelijk te kunnen beperken.

Ernstige bijwerkingen die u moet kennen
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PANCREATITIS
De alvleesklier is een grote klier in de buik die bijdraagt aan 

de spijsvertering en het regelen van de bloedsuikerspiegel. 

Patiënten met lipodystrofie lopen een groter risico om 

pancreatitis te krijgen, een ontsteking van de alvleesklier 

door een te hoog gehalte aan vetten (triglyceriden) in het 

bloed. Een snelle verhoging van het triglyceridengehalte 

kan leiden tot plotseling optredende (acute) pancreatitis.

HOE HERKENT U PANCREATITIS?
Als u pancreatitis krijgt, kunt u de volgende symptomen 

hebben:

●● Plotselinge ernstige buikpijn

●● Misselijkheid of braken

●● Diarree

Als u een van deze symptomen constateert, neem dan 

onmiddellijk contact op met uw arts.

WELKE PATIËNTEN LOPEN EEN VERHOOGD 
RISICO OP PANCREATITIS?
Alle patiënten met lipodystrofie lopen door hun ziekte een 

van nature hoog risico om pancreatitis te krijgen. Dit risico 

kan met name hoog zijn als:

●● U al eens pancreatitis hebt gehad voordat u met 

Myalepta begon

●● U hebt hypertriglyceridemie, dat wil zeggen een te 

grote hoeveelheid vetten (triglyceriden) in het bloed

●● U plotseling stopt met het nemen van Myalepta, 

want hierdoor kan het percentage vetten in uw bloed 

stijgen

Voordat u begint met het nemen van Myalepta, moet u 

deze punten bespreken met uw arts.

MANIEREN OM HET RISICO VAN 
PANCREATITIS ZOVEEL MOGELIJK TE 
BEPERKEN
Myalepta verlaagt het triglyceridengehalte in het bloed. 

Daardoor is er een grotere kans op pancreatitis wanneer u 

stopt met Myalepta, omdat het triglyceridengehalte in uw 

bloed kan stijgen na de stopzetting van de behandeling. 

Om bij het stoppen met Myalepta de kans op pancreatitis 

te verkleinen, zal uw arts uw dosis geleidelijk verlagen over 

een periode van twee weken en u daarnaast vragen om 

een vetarm dieet te volgen. Stop niet met het nemen van 

Myalepta zonder dit eerst met uw arts te bespreken. Het 

is belangrijk dat u Myalepta elke dag neemt, volgens het 

recept van uw arts.

Als u tijdens het gebruik van Myalepta pancreatitis krijgt, 

kan uw arts besluiten om de behandeling voort te zetten, 

omdat stopzetting ervan de pancreatitis zou kunnen 

verergeren.

HYPOGLYKEMIE BIJ PATIËNTEN DIE 
ANTIDIABETICA KRIJGEN
Een hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) en een 

diabeet die niet voldoende reageert op de behandeling 

behoren tot de mogelijke gevolgen van lipodystrofie. 

Voor het behandelen van uw diabetes heeft uw arts u 

mogelijk insuline of andere antidiabetica voorgeschreven. 

Myalepta versterkt de werking van insuline en, als uw doses 

insuline en andere antidiabetica niet worden aangepast, 

kan uw bloedsuikergehalte te veel dalen (hypoglykemie). 

Dat betekent echter niet dat u moet stoppen met uw 

antidiabetica. Alleen uw arts kan dit beslissen en indien 

nodig uw antidiabetica aanpassen.

HOE HERKENT U HYPOGLYKEMIE?
Als u een van de volgende symptomen constateert, moet u 

onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

●● Duizeligheid

●● Slaperiger of verwarder gevoel

●● Onhandigheid of dingen laten vallen

●● Groter hongergevoel dan normaal

●● Meer zweten dan normaal

●● Grotere prikkelbaarheid of nervositeit

WELKE PATIËNTEN LOPEN EEN VERHOOGD 
RISICO OP HYPOGLYKEMIE?
U loopt het risico om hypoglykemie te krijgen met Myalepta 

als u hoge doses insuline of andere antidiabetica neemt. Uw 

arts neemt bij aanvang van de behandeling met Myalepta 

de antidiabetica die u neemt met u door.

MANIEREN OM HET RISICO VAN 
HYPOGLYKEMIE ZOVEEL MOGELIJK TE 
BEPERKEN
Bij aanvang van de behandeling met Myalepta kan het zo 

zijn dat uw dosis insuline moet worden verlaagd. Uw andere 

antidiabetica moeten misschien ook worden verminderd 

om te voorkomen dat de bloedsuikerspiegel te laag wordt.

Als u een van de bovenstaande verschijnselen van 

hypoglykemie constateert, laat dit dan onmiddellijk aan 

uw arts weten, omdat hij wellicht uw medicatie moet 

aanpassen.

In het geval van niet-ernstige hypoglykemische voorvallen 

kan de regulering van de voedselinname naar inzicht van de 

behandelend arts worden overwogen als alternatief voor de 

dosiswijziging van antidiabetica.
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RISICO VAN LYMFOOM
Een lymfoom is een vorm van kanker die de lymfocyten 

(een type witte bloedlichaampjes) treft. Mensen met 

lipodystrofie kunnen een lymfoom krijgen, ongeacht of ze 

Myalepta nemen.

Het is echter mogelijk dat de kans om een lymfoom te 

ontwikkelen groter is bij gebruik van het geneesmiddel. Uw 

arts zal bepalen of u Myalepta moet gebruiken en u tijdens 

uw behandeling in de gaten houden.

HOE HERKENT U EEN LYMFOOM?
De symptomen van een lymfoom zijn vaak niet specifiek. 

Als u een van de volgende symptomen constateert, 

bespreek dit dan met uw arts:

●● Gezwollen klieren (in de oksels, de hals en de liezen), 

meestal pijnloos

●● Milde koorts met nachtelijk zweten

●● Onverklaarbaar gewichtsverlies

●● Hoesten of ademhalingsproblemen

●● Verminderde energie

●● Jeuk, rode of paarsige zwellingen onder de huid

WELKE PATIËNTEN LOPEN EEN VERHOOGD 
RISICO OP EEN LYMFOOM?
U loopt een groter risico om een lymfoom te krijgen als 

u aan een verworven vorm van lipodystrofie lijdt (niet 

aangeboren of erfelijk). Verworven lipodystrofie wordt vaak 

in verband gebracht met auto-immuunaandoeningen en 

auto-immuunaandoeningen worden in verband gebracht 

met een verhoogd risico op kanker, ook bij patiënten die 

geen Myalepta nemen. Niettemin houdt de aanwezigheid 

van een of meerdere risicofactoren niet noodzakelijkerwijs 

in dat u een lymfoom krijgt.

MANIEREN OM HET RISICO VAN EEN 
LYMFOOM ZOVEEL MOGELIJK TE BEPERKEN
Als u verworven lipodystrofie en/of specifieke en 

significante afwijkingen in het bloed hebt, dan bepaalt uw 

arts of u Myalepta wel of niet moet nemen en zal hij het 

risico en de voordelen van Myalepta met u bespreken.

ONGEPLANDE ZWANGERSCHAP
Myalepta kan bij vrouwen met lipodystrofie de 

vruchtbaarheid verhogen, wat kan leiden tot een 

ongeplande zwangerschap bij vrouwen die eerder 

onvruchtbaar waren door leptinedeficiëntie.

Myalepta wordt afgeraden tijdens de zwangerschap en u 

mag geen Myalepta nemen als u zwanger bent of zwanger 

zou kunnen zijn, omdat niet bekend is wat de gevolgen van 

Myalepta zijn voor het ongeboren kind.

MANIEREN OM HET RISICO VAN EEN 
ONGEPLANDE ZWANGERSCHAP ZOVEEL 
MOGELIJK TE BEPERKEN
Als u een vrouw bent die zwanger kan worden, wordt 

het aanbevolen om tijdens het gebruik van Myalepta een 

doeltreffende anticonceptiemethode te gebruiken, met 

name niet-hormonale methoden zoals condooms. Als u 

zwanger wilt worden, bespreek dit dan met uw arts. Hij zal 

u hierover advies geven.

HEVIGE EN ERNSTIGE INFECTIES 
Leptine speelt een rol in het immuunsysteem en ons 

vermogen om infecties te bestrijden; patiënten met 

lipodystrofie lopen door hun lage leptinegehalte een groter 

risico op hevige en ernstige infecties.

Uw lichaam kan metreleptine, het werkzame bestanddeel 

van Myalepta, echter zien als een vreemde stof en 

antilichamen ontwikkelen om die te bestrijden. In bepaalde 

gevallen kunnen deze antilichamen als 'neutraliserende 

antilichamen' worden gezien en de werking van Myalepta 

verminderen. Deze antilichamen die gericht zijn tegen 

metreleptine kunnen het risico van hevige of ernstige 

infecties verhogen.

MANIEREN OM HET RISICO VAN HEVIGE EN 
ERNSTIGE INFECTIES ZOVEEL MOGELIJK TE 
BEPERKEN
Als uw lichaamstemperatuur oploopt en u zeer vermoeid 

bent, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Hij zal u goed 

in de gaten houden en bepalen of de behandeling met 

Myalepta moet worden voortgezet of stopgezet.
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MEDICATIEFOUTEN
Doordat Myalepta bestaat uit een poeder en uit het 

materiaal dat nodig is voor het bereiden van het product 

voor gebruik, bestaat de kans dat u Myalepta niet goed 

klaarmaakt. Ook bestaat de kans dat u een onjuiste dosis 

injecteert of dat u de injectie niet goed uitvoert.

MANIEREN OM HET RISICO VAN 
MEDICATIEFOUTEN ZOVEEL MOGELIJK TE 
BEPERKEN
Om de kans op medicatiefouten zoveel mogelijk te 

verkleinen, zijn de volgende stappen bedacht om u te 

helpen met het klaarmaken van Myalepta, het afmeten van 

de juiste dosis en het op de juiste manier injecteren van 

Myalepta onder de huid:

●● Basistraining

Uw arts leert u om uw dosis Myalepta klaar te 

maken en af te meten en ten slotte om deze bij uzelf 

te injecteren (of om het geneesmiddel bij uw kind 

te injecteren). Bij de eerste injectie moet altijd een 

arts of verpleegkundige aanwezig zijn, zodat u goed 

kunt zien hoe u deze injectie de volgende keer zelf 

kunt zetten.

Uw arts legt u duidelijk uit wat uw specifieke dosis 

in milligrammen is en wat de hoeveelheid Myalepta-

oplossing is die u moet injecteren (in millimeters of 

in eenheden). De meeste doses worden uitgedrukt 

in millimeters, maar voor heel kleine doses kan 

de hoeveelheid die uw arts u voorschrijft worden 

uitgedrukt in het aantal eenheden dat geïnjecteerd 

moet worden met de insulinespuit van 0,3 ml U100. 

Uw arts zal dit duidelijk aan u uitleggen.

●● Vervolgtrainingen

Elke verpakking Myalepta bevat een bijsluiter met 

zeer gedetailleerde afbeeldingen en instructies voor 

het klaarmaken, het afmeten van de dosis en het 

injecteren van Myalepta. Tijdens uw basistraining 

heeft uw arts of verpleegkundige u deze bijsluiter 

laten zien voor het toedienen van de eerste dosis. 

Deze bijsluiter zit in elke verpakking Myalepta en u 

kunt de instructies volgen elke keer dat u Myalepta 

bij uzelf injecteert, ook als u al bekend bent met de 

procedure. Deze instructies zijn ook opgenomen in 

de flap op de laatste pagina van dit boekje.

Aegerion heeft bovendien een video gemaakt 

waarin de verschillende stappen van het 

klaarmaken, het afmeten 

van de dosis en het 

injecteren van Myalepta 

te zien zijn. Deze video is 

te vinden op de website 

www.myaleptainfo.eu of 

via de volgende link met 

QR-code: 

●● Bereidings-en toedieningsmateriaal

Naast uw flacons met Myalepta-poeder heeft u 

ook andere artikelen nodig om het geneesmiddel 

vloeibaar te maken en te kunnen injecteren. 

Controleer altijd of u al het benodigde materiaal 

hebt voordat u begint met het voorbereiden van uw 

injectie:

●● Myalepta-poeder – een flacon per dag

●● Water voor injectie – een ampul/een flacon per 

dag

●● Spuit en naald voor de reconstitutie van de 

Myalepta-oplossing – een set per dag

●● Alcoholdoekjes voor het reinigen van de flacons 

en de injectieplaats op uw huid

●● Spuit en naald voor het injecteren van uw 

Myalepta-dosis – een set per dag

●● Naaldencontainer voor het weggooien van 

gebruikte flacons, naalden en spuiten

Myalepta, de spuiten, naalden en alcoholdoekjes worden 

geleverd door Aegerion. Het water voor injectie en 

de naaldencontainer worden apart geleverd door uw 

apotheker.

BELANGRIJKE INFORMATIE

●● Probeer Myalepta niet zelf te injecteren voordat u 

hierin getraind bent

●● Volg de instructies voor het klaarmaken en toedienen 

van Myalepta op die tijdens de training zijn gegeven en 

in de bijsluiter staan

●● Ledere flacon Myalepta en iedere flacon/ampul water 

voor injectie is bedoeld voor eenmalig gebruik; gooi 

overgebleven flacons met Myalepta-oplossing en 

water voor injectie na de injectie van de dosis weg

●● Als u twijfels hebt over het klaarmaken van Myalepta, 

het afmeten van uw dosis of over het injecteren van 

uw dosis, bespreek dit dan met uw arts of apotheker

●● Gebruik spuiten of naalden maar één keer – gebruik 

elke keer nieuwe

●● Gooi gebruikte naalden, flacons en spuiten weg in 

de naaldencontainer en verwijder ze volgens de 

instructies van uw apotheker. Buiten bereik van 

kinderen houden

●● Uw arts zal elke 6 maanden uw techniek voor het 

zelf injecteren controleren om na te gaan of de 

reconstitutie en toediening nog altijd goed en volgens 

de regels worden uitgevoerd
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(Flap to include a reproduction of 
the instructions for use from the 
patient instruction leaflet)
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