
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel 
Xultophy®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een 
veilig en doeltreffend gebruik van het geneesmiddel Xultophy® te waarborgen (RMA versie 01/2021).

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie gelieve de SKP aandachtig door te 
lezen vooraleer Xultophy® voor te schrijven (en/of te gebruiken en/of te overhandigen). De volledige en 
geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en 
SKP van een geneesmiddel”.

Xultophy®

(insuline degludec/liraglutide)

Brochure voor gezondheidszorgbeoefenaars



Indicatie
Xultophy® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2 om 
de glycemische controle te verbeteren als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging naast andere orale geneesmiddelen voor 
de behandeling van diabetes.1 Voor studieresultaten met betrekking tot combinaties, werkzaamheid op glycemische controle 
en de onderzochte populaties zie SKP rubriek 4.4, 4.5 en 5.1.1

Dit geneesmiddel bevat een vaste combinatie van twee injecteerbare antidiabetica in een voorgevulde pen:
•  een basaal insuline analoog met langdurige werking (insuline degludec)
•  een GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) analoog (liraglutide)

Hoe Xultophy® toedienen?
Xultophy® wordt eenmaal daags subcutaan toegediend. Xultophy® mag niet intraveneus of intramusculair worden 
toegediend.1 De toediening en aanpassing van Xultophy® gebeurt in ‘dosiseenheden’. Deze specifi eke doseringsterminologie 
werd gedefi nieerd om de dosering van Xultophy® met één enkele term te beschrijven die de associatie van de eenheden 
insuline degludec en de mg liraglutide aanduidt. 

Een dosiseenheid bevat 1 eenheid insuline degludec en 0,036 mg liraglutide. De voorgevulde pen kan 1 tot maximaal 
50 dosiseenheden per injectie afgeven, in stappen van 1 dosiseenheid.1 Het dosisafl eesvenster op de pen toont het aantal 
dosiseenheden. In onderstaand voorbeeld is de pen ingesteld op 16 dosiseenheden.

Voor een overzicht van de dosis van elke component voor elke dosiseenheid verwijzen wij naar de tabel met dosiseenheden 
op de achterkant van deze brochure. 

De maximale dagelijkse dosis Xultophy® is 50 dosiseenheden (50 eenheden insuline degludec en 1,8 mg 
liraglutide). Xultophy® kan op een willekeurig tijdstip van de dag, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip, 
worden toegediend.1 Patiënten die een dosis vergeten, worden geadviseerd deze toe te dienen wanneer zij dit 
beseffen en vervolgens hun gebruikelijke eenmaaldaagse doseerschema te volgen. Er moet altijd minstens 8 uur 
tussen injecties zitten.

Voorzorgsmaatregelen
Dehydratie
Klachten en verschijnselen van dehydratie, inclusief nierinsuffi ciëntie en acuut nierfalen, werden gemeld in klinische studies 
met GLP-1-receptoragonisten, inclusief liraglutide, een component in Xultophy®. Patiënten die behandeld worden met 
Xultophy® dienen geïnformeerd te worden over het potentiële risico op dehydratie met betrekking tot gastro-intestinale 
bijwerkingen en dienen voorzorgsmaatregelen te nemen om een vochttekort te voorkomen.

Vorming van antilichamen
Toediening van Xultophy® kan de vorming van antilichamen tegen insuline degludec en/of liraglutide veroorzaken. In zeldzame 
gevallen kan de aanwezigheid van dergelijke antilichamen een aanpassing in de dosis Xultophy® noodzakelijk maken om zo 
een neiging tot hyper- of hypoglycemie te corrigeren. Slechts enkele patiënten ontwikkelden na behandeling met Xultophy®

insuline degludec-specifi eke antilichamen die een kruisreactie veroorzaken met humane insuline of antilichamen tegen 
liraglutide. De vorming van antilichamen is niet in verband gebracht met een verminderde werkzaamheid van Xultophy®.

Raadpleeg de SKP rubriek 4.4 voor volledige informatie over de voorzorgsmaatregelen.

Hoe de aanbevolen startdosis van Xultophy® selecteren?
De aanbevolen startdosis:

•  Add-on therapie bij orale glucoseverlagende geneesmiddelen: 10 dosiseenheden (10 eenheden insuline degludec 
+ 0,36 mg liraglutide). Als Xultophy wordt toegevoegd aan een behandeling met een sulfonylureumderivaat, moet een 
verlaging van de dosis sulfonylureumderivaat worden overwogen.1

•  Overschakelen van GLP-1-receptoragonisten: 16 dosiseenheden (16 eenheden insuline degludec + 0,6 mg 
liraglutide). De aanbevolen startdosis van 16 dosiseenheden mag niet overschreden worden. Behandeling met GLP-1-
receptoragonisten moet worden gestaakt voorafgaand aan de start met Xultophy®.1 Nauwgezette glucosecontrole 
wordt aanbevolen tijdens de overschakeling en de daaropvolgende weken.1

•  Overschakelen van een insuline-regime waarvan basale insuline een component is: 16 dosiseenheden (16 
eenheden insuline degludec + 0,6 mg liraglutide). De aanbevolen startdosis van 16 dosiseenheden mag niet worden 
overschreden. Behandeling met een insuline-regime moet worden gestaakt voorafgaand aan de start met Xultophy®.1

Nauwgezette glucosecontrole wordt aanbevolen tijdens de overschakeling en de daaropvolgende weken.1



Hoe de dosis Xultophy® aanpassen?
Dosisaanpassing na het starten van een behandeling met Xultophy® is belangrijk en dient te gebeuren in overeenstemming 
met de behoefte van de individuele patiënt. Optimaliseer de glycemische controle door de dosis Xultophy® twee keer per 
week aan te passen op basis van de nuchtere plasmaglucose (voor het ontbijt).1

In het klinische studieprogramma werd de dosiseenheid van Xultophy® twee maal per week door patiënten aangepast 
en dit volgens een vooraf bepaald algoritme (zie hieronder), gebaseerd op zelfmeting van de plasmaglucosespiegel voor 
het ontbijt (nuchter) (gemiddelde van 3 opeenvolgende dagen), om zo een gemiddelde plasmaglucoseconcentratie van  
72-90 mg/dl (4,0-5,0 mmol/l) te bereiken voor het ontbijt. In de klinische studie die de toevoeging van Xultophy® aan een 
hypoglycemisch sulfonamide evalueerde, was het doel 4.0-6.0 mmol/l.1

Aanpassing van de dosis in functie van het objectief van plasmaglucose voor het ontbijt

Zie SKP rubriek 4.2

Preventie van medicatiefouten
Patiënten moeten worden geïnstrueerd om altijd het etiket van de pen te controleren voor elke injectie om onbedoelde 
verwisselingen van Xultophy® met andere injecteerbare antidiabetica te vermijden. 

Hoe bijwerkingen en medicatiefouten melden?
Bijwerkingen met betrekking tot het gebruik van Xultophy® dienen gemeld te worden via het nationale rapportage systeem 
(zie hierbeneden). Alle medicatiefouten, onafhankelijk van een relatie met bijwerkingen, dienen eveneens gemeld te worden.

Melden van bijwerkingen
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van Xultophy® te melden 
aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan online gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.be of anders via 
de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het 
FAGG, www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie –  
Galileelaan 5/03, 1210 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar adr@fagg.be .

Voor meer informatie
Voor bijkomende informatie, gelieve de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter te raadplegen op de site 
www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.

Indien u graag extra exemplaren van deze brochure wenst te bekomen, gelieve contact op te nemen met Novo Nordisk Pharma 
Internationalelaan 55, 1070 Brussel, via e-mail op het adres info.nnbelux@novonordisk.com of per telefoon: 02/556.06.07.

Zoals individueel 
vooropgesteld

Hoger dan 
vooropgesteld

Lager dan 
vooropgesteld

-2 dosiseenheden De dosis behouden +2 dosiseenheden

1. Samenvatting van de Produkt Kenmerken Xultophy®, Sep-2020



Xultophy® - Tabel dosiseenheden

Dosiseenheden Insuline degludec 
(eenheden)

Liraglutide  
(mg)

1 1 0,036
2 2 0,072
3 3 0,108
4 4 0,144
5 5 0,18
6 6 0,216
7 7 0,252
8 8 0,288
9 9 0,324

10 10 0,36
11 11 0,396
12 12 0,432
13 13 0,468
14 14 0,504
15 15 0,54
16 16 0,576
17 17 0,612
18 18 0,648
19 19 0,684
20 20 0,72
21 21 0,756
22 22 0,792
23 23 0,828
24 24 0,864
25 25 0,9
26 26 0,936
27 27 0,972
28 28 1,008
29 29 1,044
30 30 1,08
31 31 1,116
32 32 1,152
33 33 1,188
34 34 1,224
35 35 1,26
36 36 1,296
37 37 1,332
38 38 1,368
39 39 1,404
40 40 1,44
41 41 1,476
42 42 1,512
43 43 1,548
44 44 1,584
45 45 1,62
46 46 1,656
47 47 1,692
48 48 1,728
49 49 1,764
50 50 1,8
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