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Medicijnen bij diabetes (suikerziekte) 
 

DPP-4-remmers (linagliptine, saxagliptine, sitagliptine, vildagliptine) 
 

 UW MEDICIJN IN HET KORT: 

 Zorgt ervoor dat uw lichaam meer insuline en minder suiker maakt. Hierdoor daalt uw bloedsuiker. Wordt 

vaak gecombineerd met andere medicijnen die de bloedsuiker verlagen.  

 Meestal voor een lange tijd gebruiken. Stop niet zelf.  

 De werking is meestal maximaal na anderhalf tot 4 uur.  

 Met dit medicijn kan de HbA1c-waarde dalen met ongeveer 6 tot 9 mmol/mol.  

 Bijwerkingen, zoals maag-darmklachten, duizelig voelen en hoofdpijn, kunnen optreden.  

 Bij saxagliptine, sitagliptine en vildagliptine is het belangrijk dat uw nieren goed werken (uw nierfunctie). 

De apotheker wil daarom uw nierfunctie weten en controleert de hoeveelheid medicijn.  

 Is het voor u duidelijk wat er mogelijk verandert in uw medicijngebruik?  
   
   

 

 

_ 

_ 

WERKING  

 

Hoe helpt dit medicijn? 

Bij diabetes zit er te veel suiker (glucose) in uw bloed. Met de diabetesmedicijnen die u al gebruikt (zoals 

metformine) haalt u niet de gewenste bloedsuikerwaarden. Daarom gaat u er nu een ander medicijn bij 

gebruiken. Dit medicijn hoort bij de groep DPP-4-remmers. Bij het eten van voedsel worden in ons lichaam door 

de darm stoffen (incretines) afgegeven. Incretines zorgen ervoor dat uw alvleesklier meer insuline maakt en dat 

uw lever minder suiker maakt. Hierdoor daalt uw bloedsuiker. DPP-4-remmers zorgen ervoor dat incretines 

langer kunnen werken in het lichaam. En zorgen zo voor minder suiker in uw bloed.  

 

Met dit medicijn kan de HbA1c-waarde (de gemiddelde bloedsuiker van de laatste maanden) dalen met 

ongeveer 6 tot 9 mmol/mol.  

 

 Dit medicijn is geschikt voor u wanneer:  

 uw HbA1c-waarde niet meer dan 15 mmol/mol hoger is dan uw streefwaarde.  

 insuline misschien nog geen optie is, omdat het extra belangrijk is dat u geen hypo ’s krijgt (bijv. voor uw 

beroep). Of als u zelf niet kunt spuiten en niet uw bloedsuiker kunt meten. 

 

Door het starten met dit medicijn verandert er mogelijk wat in het gebruik van uw andere diabetesmedicijnen. 

Is het voor u niet duidelijk? Dan kan uw apotheek u daarbij helpen.  

 

 

_ 

_ 

GEBRUIK  

 

Hoelang moet u dit medicijn gebruiken?  

U moet dit medicijn meestal voor een lange tijd gebruiken. Bij een goed effect waarschijnlijk uw hele leven. Dit 

is nodig om hart- en vaatziekten en/of problemen met uw nieren, zenuwen en ogen te voorkomen. Stop niet 

zelf met dit medicijn. 

 

Wanneer merkt u dat dit medicijn helpt? 

De werking is meestal maximaal na anderhalf tot 4 uur. Om te kijken of dit medicijn helpt, zal uw bloedsuiker 

regelmatig worden gecontroleerd. Na ongeveer 6 maanden zal uw dokter bepalen of dit medicijn goed werkt 

voor u.  

Uw apotheek kan u informeren over hoe u zelf uw bloedsuiker kunt meten.  
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Hoe gebruikt u dit medicijn?  

Op het etiket leest u hoe u dit medicijn moet innemen. De tabletten innemen met een half glas water.  

 

Medicijn vergeten? 

 Ik gebruik het medicijn 1 keer per dag: is het nog dezelfde dag? Neem de vergeten dosering dan alsnog 

in. Is het al de volgende dag? Sla dan over.  

 Ik gebruik het medicijn 2 keer per dag: duurt het langer dan 4 uur voor u de volgende dosering moet 

innemen? Neem het dan alsnog in. Duurt het minder dan 4 uur? Sla dan over.  
   

 

Hoe moet u dit medicijn bewaren?  

Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.  

 

 

_ 

_ 

BIJWERKINGEN  

 

Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen)?  

De meeste medicijnen kunnen onbedoelde klachten geven. We noemen dit bijwerkingen. Als u dit medicijn 

gebruikt dan kunt u last krijgen van maag-darmklachten, zoals misselijk zijn, overgeven en diarree. Ook duizelig 

voelen, hoofdpijn, huiduitslag, moe zijn,  pijn in armen en benen kunnen optreden. Verder infecties of 

ontstekingen, zoals een keelontsteking of een blaasontsteking.  

U kunt ook zwaarder worden, ongeveer een halve kilo tot 1 kilo. Ook kunt u last krijgen van een te lage 

bloedsuiker (hypo).  

Bent u ongerust of heeft u last van andere bijwerkingen? Vraag advies aan uw apotheek. Neem contact op 

met uw dokter bij veel pijn in de bovenbuik met misselijk zijn en een opgeblazen gevoel of bij erge pijn in de 

gewrichten.  

 

 

_ 

_ 

EXTRA INFORMATIE  

 

Aanvullend onderzoek 

Bij saxagliptine, sitagliptine en vildagliptine is het belangrijk dat uw nieren goed werken (uw nierfunctie). Als uw 

nieren minder goed werken, dan kunt u namelijk meer last krijgen van bijwerkingen. Uw apotheker wil daarom 

weten of uw nierfunctie onderzocht is. Hierdoor kan beter worden bepaald, wat de goede hoeveelheid 

medicijn is voor u. Als het nodig is, overlegt de apotheker hierover met uw dokter. 

 

Wat kunt u zelf doen? 

Naast het innemen van medicijnen blijft gezond leven heel belangrijk. Let op uw gewicht, eet gezond, drink 

voldoende water en zorg voor zoveel mogelijk lichaamsbeweging.  

 

Lees voor meer informatie ook de bijsluiter. 
 

 

 

 


