
EEN NIEUWE 
COMBINATIETHERAPIE
VOOR TYPE 2 DIABETESPATIËNTEN ONVOLDOENDE 
GECONTROLEERD MET EEN BASALE INSULINE*

1. SPK Suliqua® 2018
*Voor patiënten onvoldoende gecontroleerd met orale antidiabetica, 

raadpleeg de wetenschappelijke bijsluiter en hou rekening met 
de terugbetalingsmodaliteiten.  

GECONTROLEERD MET EEN BASALE INSULINE

Voor patiënten onvoldoende gecontroleerd met orale antidiabetica, 
raadpleeg de wetenschappelijke bijsluiter en hou rekening met 
de terugbetalingsmodaliteiten.  

Help meer patiënten naar een lager HbA1c1
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SULIQUA®: EENVOUDIG
OP TE STARTEN1

1. SPK Suliqua® Sept 2018
*Regel geldt voor patiënten die van 20 tot 29 eenheden insuline glargine 100 E/mL per dag krijgen ( of elke andere basale insuline 

100 E/mL). Voor tweemaal daags basale insuline of insuline glargine 300 E/mL moet de voorheen gebruikte totale dagdosis met 
20% worden verminderd om de aanvangsdosis Suliqua® te kiezen. 

**Regel geldt voor patiënten die van 30 tot 60 eenheden insuline glargine 100 E/mL per dag krijgen (of elke andere basale insuline 
100 E/mL). Voor tweemaal daags basale insuline of insuline glargine 300 E/mL moet de voorheen gebruikte totale dagdosis met 
20% worden verminderd om de aanvangsdosis Suliqua® te kiezen.

BMI = body mass index

PATIENT OP BASALE INSULINE, 
HbA1c  7,5% EN BMI  30 KG/M2

HUIDIGE BASALE INSULINE  30 E*
  

SULIQUA® 100/50

• Van 10 tot 40 doseerstappen 
• Start met 20 doseerstappen/dag

HUIDIGE BASALE INSULINE  30 E**
  

SULIQUA® 100/33

• Van 30 tot 60 doseerstappen 
• Start met 30 doseerstappen/dag  
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SULIQUA®: EENVOUDIG 
OP TE STARTEN1

1. SPK Suliqua® Sept 2018 
* De voorkeur gaat uit naar een dagelijkse prandiale injectie Suliqua® voor dezelfde maaltijd, na het bepalen van de meest geschikte 

maaltijd. 

BIJ HET BEGIN VAN DE BEHANDELING  
MET SULIQUA®1

•  Elke antidiabetische behandeling (oraal of injecteerbaar)  
dat geen metformine is, moet gestopt worden vooraleer  
een behandeling met Suliqua® opgestart wordt.

TOEDIENING
•  Suliqua® moet eenmaal daags binnen het uur voorafgaand aan 

een maaltijd worden toegediend*.  

TITRATIE

•  De dosis dient te worden aangepast op basis van  
de individuele klinische respons en wordt getitreerd  
op basis van de insulinebehoefte van elke patiënt.

SULIQUA®: GEBRUIK  
EN TOEDIENING 

u
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SULIQUA®: MAKKELIJK VOOR 
TE SCHRIJVEN1

1.  SPK Suliqua® 2018

EEN NIEUWE COMBINATIETHERAPIE 
IN ÉÉN ENKELE INJECTIE PER DAG

SULIQUA® pen 100/50  
5 pennen x 3 mL5 pennen x 3 mL

SULIQUA® pen 100/33  
5 pennen x 3 mL
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SULIQUA®: NIEUWE 
COMBINATIETHERAPIE

  BETERE GLYCEMIECONTROLE DANKZIJ 
COMPLEMENTAIRE WERKINGSMECHANISMEN1,2* 
•  Significante HbA1c verbetering**

• Gunstig effect op het lichaamsgewicht§

• Geen bijkomend risico op hypoglycemieα

  GOEDE TOLERANTIE EN VEILIGHEID 
•  Minder gastro-intestinale nevenwerkingenβ

•  Cardiovasculaire veiligheid op lange termijn bevestigd3,4

  GEBRUIKSVRIENDELIJK 
•  Eén injectie per dag met een voorgevulde SoloStar pen 

1.  SPK 14.09.2017
2.  Aroda VR et al, Diabetes Care 2016; 39 (11): 1972-1980. 
3. Gerstein HC et al, Origin N. Engl J Med 2012;367:319-28
4. Pleffer MA et al, Elixa N. Engl J Med 2015;373:2247-57
*  Betere controle van de glycemie door een controle van de nuchtere en postprandiale bloedglucose vs insuline glargine 

100 E/mL (P ≤ 0,0001).
**  Van 8,1% aan de baseline naar 6,9% met Suliqua® versus naar 7,5% met insuline glargine 100 E/mL in week 30.
§  Verschil = 1,4 kg tussen baseline en week 30 (-0,7 met Suliqua® versus + 0,7 kg met Lantus).
α  In vergelijking met insuline glargine 100 E/mL (SmPC). 
β  In vergelijking met lixisenatide in Lixilan-O studie, Rosenstock J et al. Diabetes Care. 2017 Jun;40(6):809
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SULIQUA®: 
TERUGBETALING

SULIQUA® WORDT VERGOED IN CATEGORIE Af
TOEGEDIEND IN LOSSE COMBINATIE MET 
METFORMINE*

EERSTE AANVRAAG 

•  Bij diabetes type 2 patiënten met een BMI**  30 kg/m2  
op het moment van de eerste aanvraag onvoldoende 
gecontroleerd (HbA1c  7,5%) en behandeld gedurende 
tenminste 3 maanden met een basale insuline in combinatie 
met 1 of meerdere orale antidiabetica waaronder tenminste 
metformine.

VERLENGING 
•  De machtiging tot terugbetaling kan worden verlengd voor 

een periode van maximum 12 maanden op basis van het 
aanvraagformulier dat de behandelende arts volledig invult, 
ondertekent en bezorgt aan de adviserend geneesheer van  
de verzekeringsinstelling waarin een voldoende controle  
na 12 maanden (HbA1c  7%) of een daling van HbA1c  1% 
wordt aangetoond t.o.v de beginwaarde. 

www.bcfi.be
*  Suliqua® is geïndiceerd in combinatie met metformine voor de behandeling van volwassenen met diabetes mellitus 

type 2 om de glykemische controle te verbeteren wanneer dit niet lukt met metformine alleen of met metformine in 
combinatie met een ander oraal glucoseverlagend geneesmiddel of met basale insuline.

**BMI = body mass index
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 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Suliqua 100 eenheden/ml + 50 
microgram/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. Suliqua 100 eenheden/ml + 33 microgram/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. KWALITATIEVE EN 
KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Suliqua 100 eenheden/ml + 50 microgram/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. Elke voorgevulde pen bevat 300 eenheden insuline 
glargine* en 150 microgram lixisenatide in 3 ml oplossing.Elke ml bevat 100 eenheden insuline glargine en 50 microgram lixisenatide.Elke doseerstap bevat 1 eenheid insuline glargine 
en 0,5 mcg lixisenatide.Suliqua 100 eenheden/ml + 33 microgram/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. Elke voorgevulde pen bevat 300 eenheden insuline glargine en 
100 microgram lixisenatide in 3 ml oplossing. Elke ml bevat 100 eenheden insuline glargine en 33 microgram lixisenatide. Elke doseerstap bevat 1 eenheid insuline glargine en 0,33 
mcg lixisenatide.*Insuline glargine wordt bereid door middel van recombinant-DNA-techniek in Escherichia coli.Het dosisvenster op de pen toont het aantal doseerstappen. 
Hulpstof(fen) met bekend effect Elke ml bevat 2,7 milligram metacresol.Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM Oplossing voor injectie 
(injectie). SoloStar. Heldere kleurloze oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES Suliqua is geïndiceerd in combinatie met metformine voor de behandeling van volwassenen met 
diabetes mellitus type 2 om de glykemische controle te verbeteren wanneer dit niet lukt met metformine alleen of met metformine in combinatie met een ander oraal glucoseverlagend 
geneesmiddel of met basale insuline (zie rubriek 4.4 en 5.1 voor de beschikbare gegevens over de verschillende combinaties). Dosering en wijze van toediening Suliqua is beschikbaar 
in twee pennen, zodat verschillende doseringen mogelijk zijn, d.w.z. respectievelijk Suliqua (10-40) pen en Suliqua (30-60) pen. Het onderscheid tussen de sterktes van de pennen 
is gebaseerd op hun doseringsbereik. Suliqua 100 eenheden/ml + 50 microgram/ml voorgevulde pen levert doseerstappen van 10-40 eenheden insuline glargine in combinatie met 
5-20 mcg lixisenatide (Suliqua (10-40) pen). Suliqua 100 eenheden/ml + 33 microgram/ml voorgevulde pen levert doseerstappen van 30 60 eenheden insuline glargine in combinatie 
met 10-20 mcg lixisenatide (Suliqua (30-60) pen). Om medicatiefouten te voorkomen, moet de voorschrijver ervoor zorgen dat de juiste sterkte en het juiste aantal doseerstappen 
op het recept worden vermeld (zie rubriek 4.4). Dosering: De dosis dient te worden aangepast op basis van de individuele klinische respons en wordt getitreerd op basis van de 
insulinebehoefte van de patiënt. De dosis lixisenatide wordt verhoogd of verlaagd samen met de dosis insuline glargine en is ook afhankelijk van de pen die wordt gebruikt.
Aanvangsdosis: Behandeling met basale insuline of met een oraal glucoseverlagend geneesmiddel anders dan metformine dient te worden gestopt alvorens te beginnen met Suliqua.  
De aanvangsdosis Suliqua wordt gekozen op basis van de voorgaande behandeling met antidiabetica, en om de aanbevolen aanvangsdosis van 10 mcg lixisenatide niet te 
overschrijden:Vorige therapie: behandeling met orale antidiabetica(insuline-naiëve patiënten),aanvangsdosis en open: Suliqua (10-40) pen, 10 doseerstappen( 10 eenheden/5 
mcg)* Insuline glargine (100 eenheden/ml)** ≥ 20 tot ≤ 30 eenheden,aanvangsdosis en pen Suliqua: (10-40) pen, 20 doseerstappen(20 eenheden/10 mcg)*. Insuline glargine (100 
eenheden/ml)** ≥ 30 tot ≤ 60 eenheden, aanvangsdosis en pen: 30 doseerstappen(30 eenheden/10 mcg)*   * Eenheden insuline glargine (100 eenheden/ml) / mcg lixisenatide 
**Indien een andere basale insuline werd gebruikt: Voor tweemaal daags basale insuline of insuline glargine (300 eenheden/ml) moet de voorheen gebruikte totale dagdosis met 
20% worden verminderd om de aanvangsdosis Suliqua te kiezen.Voor elke andere basale insuline moet dezelfde regel toegepast worden als die voor insuline glargine (100 eenheden/
ml). De maximale dagelijkse dosis is 60 eenheden insuline glargine en 20 mcg lixisenatide, wat correspondeert met 60 doseerstappen.Suliqua moet eenmaal daags binnen het uur 
voorafgaand aan een maaltijd worden toegediend. Het beste is om de prandiale injectie van Suliqua elke dag voor dezelfde maaltijd toe te dienen, wanneer de meest geschikte maaltijd 
is gekozen. Dosistitratie Suliqua moet worden toegediend op basis van de insulinebehoefte van de individuele patiënt. Het wordt aanbevolen om de glykemische controle te 
optimaliseren via dosisaanpassing op basis van nuchtere plasmaglucosewaarde (zie rubriek 5.1). Nauwkeurige glucosecontrole wordt aanbevolen tijdens de omzetting en de 
daaropvolgende weken. Wanneer de patiënt met de Suliqua (10 40) pen start, mag de dosis tot maximaal 40 doseerstappen worden getitreerd met deze pen.Voor doses ≥ 40 
doseerstappen/dag moet de titratie worden voortgezet met de Suliqua (30 60) pen. Wanneer de patiënt met de Suliqua (30 60) pen start, mag de dosis tot maximaal 60 doseerstappen 
worden getitreerd met deze pen.Suliqua mag niet worden gebruikt voor totale dagdose ≥ 60 doseerstappen/dag. Patiënten mogen de hoeveelheid of het tijdstip van injectie met 
Suliqua alleen bijstellen onder medisch toezicht met een goede controle van de glucosewaarde (zie rubriek 4.4). Speciale populaties: Ouderen (≥ 65 jaar) Suliqua mag worden gebruikt 
bij oudere patiënten. De dosis moet individueel worden aangepast op basis van glucosecontrole. Bij ouderen kan een progressieve verslechtering van de nierfunctie tot een gestage 
vermindering van de insulinebehoefte leiden. Voor lixisenatide is er geen dosisaanpassing nodig op basis van leeftijd. De therapeutische ervaring met Suliqua bij patiënten ≥ 75 jaar 
is beperkt. Nierinsufficiëntie: Suliqua wordt niet aanbevolen bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie en terminale nierziekte omdat voldoende therapeutische ervaring met het 
gebruik van lixisenatide ontbreekt. Er is geen dosisaanpassing nodig voor lixisenatide bij patiënten met lichte of matige nierinsufficiëntie. Bij patiënten met nierinsufficiëntie kan 
de behoefte aan insuline verminderd zijn als gevolg van het verminderde insulinemetabolisme. Bij patiënten met lichte tot matige nierinsufficiëntie die Suliqua gebruiken,kunnen 
regelmatige controle van de glucosewaarde en dosisaanpassing nodig zijn.Leverinsufficiëntie: Er is geen dosisaanpassing van lixisenatide nodig bij patiënten met leverinsufficiëntie 
(zie rubriek 5.2). Bij patiënten met leverinsufficiëntie kan de behoefte aan insuline verminderd zijn als gevolg van een verminderd vermogen tot gluconeogenese en een verminderd 
insulinemetabolisme. Regelmatige controle van de glucosewaarde en dosisaanpassing kunnen nodig zijn voor Suliqua bij patiënten met leverinsufficiëntie.Pediatrische patiënten: 
Er is geen relevante toepassing van Suliqua bij pediatrische patiënten. Wijze van toediening. Suliqua moet subcutaan geïnjecteerd worden in de buik, deltaspier of dij.  Binnen het 
gegeven injectiegebied (buik,deltaspier of dij) moet per injectie van de ene injectieplaats op de andere worden overgegaan om het risico op lipodystrofie te beperken (zie rubriek 
4.8).  Patiënten dienen geïnstrueerd te worden om altijd een nieuwe naald te gebruiken. Het hergebruiken van naalden van insulinepennen verhoogt het risico op verstopte naalden, 
wat onder- of overdosering kan veroorzaken. Indien naalden verstopt raken, moeten patiënten de instructies volgen die worden beschreven in de “Gebruiksaanwijzing” bij de 
bijsluiter. Om doseringsfouten en potentiële overdosering te voorkomen mag Suliqua niet uit de patroon van de voorgevulde pen opgezogen worden in een injectiespuit (zie rubriek 
4.4). CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. BIJWERKINGEN Samenvatting van het veiligheidsprofiel 
De meest gemelde bijwerkingen tijdens behandeling met Suliqua waren hypoglykemie en gastro-intestinale bijwerkingen (zie de rubriek ‘Beschrijving van bepaalde bijwerkingen’ 
hieronder). Bijwerkingentabel De volgende bijwerkingen zijn tijdens klinisch onderzoek waargenomen en volgen hieronder ingedeeld naar systeem/orgaanklasse en in volgorde van 
afnemend voorkomen (zeer vaak: ≥ 1/10; vaak: ≥ 1/100, ≤ 1/10; soms: ≥ 1/1.000, ≤ 1/100; zelden: ≥ 1/10.000, ≤ 1/1.000; zeer zelden: ≤ 1/10.000). Infecties en parasitaire 
aandoeningen, Nasofaryngitis, Bovensteluchtweginfectie:soms.Immuunsysteemaandoeningen, Urticaria: soms, Voedings en stofwisselingsstoornissen, Hypoglykemie, zeer vaak, 
Zenuwstelselaandoeningen, Duizeligheid: vaak, Hoofdpijn: soms Maagdarmstelselaandoeningen, Misselijkheid,Diarree,Braken: vaak, Dyspepsie Abdominale pijn: soms Algemene 
aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vermoeidheid Injectieplaatsreacties soms Beschrijving van bepaalde bijwerkingen Hypoglykemie De volgende tabel beschrijft het 
percentage van gedocumenteerde symptomatische hypoglykemie (≤ 3,9 mmol/l) en ernstige hypoglykemie voor zowel Suliqua als de comparator. Gedocumenteerde symptomatische 
of ernstige hypoglykemische bijwerkingen: Insuline-naïeve patiënten: Suliqua n=469 Insuline glargine n=467 Lixisenatide n=233.Gedocumenteerde symptomatische hypoglykemie*: 
patiënten met voorval, n (%): Suliqua n=120(25.6%) Insuline glargine n=110 (23.6%) Lixisenatide n=15(6.4%). Voorvallen per patiëntenjaar ,n, Suliqua n=1.44, Insuline glargine 
n=1,22,Lixisenatide n=0.34 Ernstige Hypoglycemie**, Voorvallen pet patiëntjaar,n,Suliqua n=0, Insuline glargine n<0.01, lixisenatide n=0 Overschakeling van basale insuline Suliqua 
n=365 Insuline glargine n=365 Gedocumenteerde symptomatische hypoglykemie*: patiënten met voorval, n (%): Suliqua n=146(40%) Insuline glargine n=155(42.5%) Voorvallen per 
patiëntenjaar,n, Suliqua n=3.03, Insuline glargine n=4,22 Ernstige Hypoglycemie**, Voorvallen pet patiëntjaar, n , Suliqua n=0.02, Insuline glargine n ≤ 0.01 * Gedocumenteerde 
symptomatische hypoglykemie was een voorval waarbij typische symptomen van hypoglykemie gepaard gingen met een gemeten plasmaglucoseconcentratie van ≤ 3,9 mmol/l.** 
Ernstige symptomatische hypoglykemie was een voorval waarbij een andere persoon hulp moest bieden om actief koolhydraat of glucagon toe te dienen of andere levensreddende 
handelingen te stellen. Maagdarmstelselaandoeningen (misselijkheid, braken en diarree) waren frequent gemelde bijwerkingen tijdens de behandelingsperiode. Bij patiënten die 
met Suliqua werden behandeld was de incidentie van gerelateerde misselijkheid, diarree en braken respectievelijk 8,4%, 2,2% en 2,2%. Maagdarmstelselaandoeningen waren 
grotendeels licht en van voorbijgaande aard.Immuunsysteemaandoeningen Allergische reacties (urticaria) die mogelijk gerelateerd waren aan Suliqua werden gemeld bij 0,3% van 
de patiënten. Gevallen van een gegeneraliseerde allergische reactie waaronder anafylactische reactie en angio-oedeem werden gemeld na het in de handel brengen van insuline 
glargine en lixisenatide.Immunogeniciteit Toediening van Suliqua kan de vorming van antilichamen tegen insuline glargine en/of lixisenatide veroorzaken. Na 30 weken van behandeling 
met Suliqua in twee fase 3-onderzoeken was de incidentie van antilichaamvorming tegen insuline glargine 21,0% en 26,2%. Bij ongeveer 93% van de patiënten vertoonden de 
antilichamen tegen insuline glargine kruisreactiviteit met humane insuline. De incidentie van antilichaamvorming tegen lixisenatide was ongeveer 43%. Er was geen klinisch relevante 
invloed van antilichaamstatus voor insuline glargine of lixisenatide op veiligheid of werkzaamheid.Injectieplaatsreacties Enkele (1,7%) patiënten die een insulinehoudend geneesmiddel 
namen, waaronder Suliqua, kregen erytheem, lokaal oedeem en pruritus op de injectieplaats. Hartfrequentie:Verhoging van de hartfrequentie is gemeld bij GLP1-RA-gebruik en 
een voorbijgaande verhoging werd ook waargenomen in enkele studies met lixisenatide. In geen enkele fase 3-studie met Suliqua werd een verhoging in gemiddelde hartfrequentie 
vastgesteld.Melding van vermoedelijke bijwerkingen:Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding 
tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
melden via: België Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie EUROSTATION II - Victor HortapleinI - 40/ 40 - B-1060 Brussel Website: 
www.fagg.be / e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN sanofi-aventis groupe - 54 rue La Boétie - 75008 
Paris / Frankrijk NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/16/1157/001 - EU/1/16/1157/002 - EU/1/16/1157/003 - EU/1/16/1157/004-
EU/1/16/1157/005 - EU/1/16/1157/006 DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 
11 januari 2017 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 13/09/2018 Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.
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