
HOE GEBRUIK IK 
ABASAGLAR
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Waarom deze brochure?
Uw arts heeft u Abasaglar voorgeschreven. In deze brochure vindt u meer 
informatie over deze insuline. Daarnaast vindt u in deze brochure een aantal 
punten waarop u moet letten bij het gebruik van Abasaglar en tips waarmee 
u de behandeling van diabetes kunt verbeteren. De brochure is bedoeld ter 
ondersteuning en kan gebruikt worden als kort naslagwerk naast de bijsluiter 
in de verpakking van Abasaglar. Wilt u na het lezen meer informatie, neem 
dan contact op met uw arts en/of diabetesverpleegkundige.  
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Wat is Abasaglar en hoe werkt het?
Abasaglar is een langwerkend insuline en wordt gebruikt voor de behandeling 
van mensen met diabetes om de bloedsuikerspiegel te verlagen. De werkzame 
stof is insuline glargine. Abasaglar wordt na het inspuiten langzaam afgegeven 
aan de bloedbaan, waardoor 1 injectie gedurende 24 uur werkt. Hieronder ziet 
u een schematische weergave van het werkingsprofiel.

Tijd (uren)

Insuline concentratie 
in bloed Abasaglar

Schematische weergave profiel Abasaglar

Referentie: Samenvatting van de productkenmerken Abasaglar

Hoe moet ik Abasaglar gebruiken?
Abasaglar is gedurende 24 uur werkzaam. Er wordt daarom aanbevolen om 
Abasaglar eenmaal daags te injecteren, elke dag steeds op hetzelfde tijdstip. 
Ieder mens is echter uniek, daarom kan voor u een ander advies gelden. Uw 
arts en/of diabetesverpleegkundige zal met u bespreken wat de beste therapie 
is; wanneer en hoe vaak u per dag moet injecteren en hoeveel insuline u per 
dag nodig heeft.

In welk toedieningssysteem is Abasaglar te 
verkrijgen? 
Abasaglar is beschikbaar in de Kwikpen, een voorgevulde insuline pen. Elke 
pen bevat 300 eenheden insuline in 3 ml vloeistof. De Abasaglar Kwikpen is 
per 5 stuks verpakt en wordt door uw apotheek op recept geleverd. 
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Hoe injecteer ik Abasaglar?
Uw behandelaar zal u uitleggen hoe u insuline moet injecteren. Hieronder 
lichten wij de verschillende stappen kort toe.

1. Controleer de insulinepen 
Kijk op het etiket of u de juiste insuline in handen 
hebt. Sommige mensen gebruiken verschillende 
insulines, dus dan is dit extra belangrijk. 

2. De pen klaarmaken 
Haal de dop van de pen en schroef er een nieuwe 
naald op. De insuline moet helder en kleurloos zijn.

3. De 2 eenheden test (pen ontluchten)
Stel de pen in op 2 eenheden door de doseerknop 
te draaien. Tik tegen de pen zodat luchtbellen naar 
de naald stijgen, en druk op de doseerknop. Als 
er insuline uit de naald komt, is de pen klaar voor 
gebruik. Zo niet, herhaal de 2 eenheden test. Doe dit 
maximaal 4 keer. Als er dan nog geen insulinedruppel 
uit de naald komt, verwisselt u de naald en doet u de 
2 eenheden test nog eens. Als dat ook niet werkt, pakt 
u een nieuwe insulinepen en een nieuwe naald, en 
begint u opnieuw.

4. Stel de dosis in 
Draai de doseerknop tot het aantal eenheden dat u 
moet injecteren.

5. Waar injecteren
Injecteer onderhuids (subcutaan), in uw buik, 
bil, bovenbenen of bovenarmen. Zorg ervoor dat 
u de injectiegebieden regelmatig rouleert en ook 
dat u binnen het gebied de injectieplaats afwisselt 
(tenminste 1 cm afstand tussen opvolgende injectie-
plaatsen).

6. De 5 seconden regel
Plaats de naald in de huid en druk rustig op de 
doseerknop. Tel daarna langzaam tot 5. Verwijder 
de naald uit de huid en kijk of er een 0 staat in het 
doseervenster.

7. Opruimen
Plaats de buitenste naaldbeschermer terug op de 
naald. Schroef de naald van de pen en gooi deze veilig 
weg. Plaats de dop weer op de pen en bewaar deze op 
kamertemperatuur.

VOORKANT

E
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Hoe bewaar ik Abasaglar? 
Bewaar de Abasaglar pennen die u nog niet in gebruik heeft genomen in de 
koelkast (2-8° Celsius). Het liefst in de deur of in het groentenvak, zodat zeker 
is dat de insuline niet bevriest. Als insuline bevroren is geweest, mag u deze 
niet meer gebruiken. 

Na het eerste gebruik van de pen moet u de pen buiten de koelkast bewaren, 
bij kamertemperatuur (beneden 30°C). De pen is dan tot 28 dagen houdbaar. 
Vermijd daarbij overmatige hitte of direct zonlicht. De voorgevulde pen dient 
niet met bevestigde naald bewaard te worden. 

Abasaglar en andere geneesmiddelen niet meer gebruiken als de uiterste 
houdbaarheidsdatum is verlopen. Deze is te vinden op het etiket en de doos 
na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum. 

Houd uw insuline en andere geneesmiddelen uit de buurt van kinderen. En 
om infecties te voorkomen is het van belang dat u uw insulinepen niet deelt 
met andere mensen, zelfs niet als de naald vervangen is.

VRAGEN OVER HET GEBRUIK VAN ABASAGLAR

 Kan met Abasaglar een te lage bloedsuikerwaarde 
ontstaan (hypoglykemie)?
Van een hypoglykemie (hypo) is sprake als de bloedsuiker onder de 
3,5 mmol/L* komt. Het is de meest voorkomende bijwerking van insulines. 
Dus net als bij andere insulines kan ook met Abasaglar een hypoglykemie 
ontstaan. Het is dan ook belangrijk dat u regelmatig uw bloedsuiker meet.

Wat moet ik doen bij een hypoglykemie?
Het begin van een hypoglykemie is veelal te herkennen aan een aantal 
symptomen zoals trillen, transpireren, hartbonzen, angstgevoelens, hoofdpijn 
en honger. Bij verdere daling van de bloedsuiker wordt dit veelal gevolgd door 
geeuwen, duizelig heid, wazig zien en verwardheid. Een langdurige, ernstige 
hypoglykemie kan leiden tot blijvende hersenbeschadiging en overlijden. 

Maatregelen: 
• Stop meteen met bezigheden die gevaar kunnen opleveren (bijv. autorijden). 
•  Neem enkele (ca. 6) tabletten dextrose (druivensuiker) of een groot glas 

aangelengde limonadesiroop. Indien er geen dextrose of siroop beschikbaar 
is, kunnen er ook andere koolhydraatrijke producten worden genomen, 
zoals een snee brood, een schepje suiker opgelost in water, of een groot glas 
vruchten sap. Bij ernstige hypoglykemieën (met bewustzijnsverlies) dient door 
de partner, arts of diabetesverpleegkundige, glucagon te worden toegediend.

 
Probeer na de hypoglykemie voor uzelf na te gaan wat de oorzaak zou kunnen 
zijn (bijvoorbeeld teveel insuline gespoten, extra lichamelijke inspanning, 
teveel alcohol). Wanneer een hypoglykemie tijdig wordt geconstateerd en 
behandeld, bestaat er geen direct gevaar voor uw gezondheid. Bij veelvuldig 
optredende hypoglykemieën dient u uw arts en/of diabetesverpleegkundige 
te raadplegen.

 
* NHG-standaard diabetes mellitus type 2, 2018
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Wat moet ik doen als ik me niet goed voel of 
ziek ben?
Een aantal ziektebeelden (bijvoorbeeld verkoudheid, koorts, tandontsteking) 
heeft invloed op uw bloedsuikerwaarde, die dan veelal stijgt. U heeft dan 
waarschijnlijk niet veel zin om te eten en insuline te spuiten. Het is daarom 
belangrijk met het volgende rekening te houden:

1.  Stop nooit met insuline spuiten. De insuline heeft u nodig, ook als u 
ziek bent.

2.  Zorg dat u voldoende vloeibare koolhydraten binnen krijgt door 
 bijvoorbeeld versgeperst sap of drankjes met veel suiker te drinken.

3. Controleer uw bloedsuiker regelmatig (zelfs vaker dan normaal).

Waar moet ik op letten als ik ga sporten? 
U weet wellicht dat lichamelijke beweging invloed heeft op uw bloedsuiker-
waarde. De insulinedosis moet dan worden verlaagd en/of er moeten voor-
afgaand aan de lichaamsbeweging meer koolhydraten worden  genuttigd. 
Iedereen reageert anders op lichamelijke activiteit. Door regelmatige zelf-
controle kunt u er achter komen hoe uw lichaam op lichaamsbeweging 
reageert. Bespreek uw ervaringen of mogelijke aanpassingen met uw arts en/of 
diabetesverpleegkundige.

Kan ik met Abasaglar op reis gaan?
U kunt met Abasaglar net zo goed op reis gaan als met iedere andere insuline. 
Zorg wel dat u voldoende voorraad meeneemt naar uw vakantiebestemming. 
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Lilly op telefoonnummer 0800-
6334724 of Abasaglar verkrijgbaar is in het land waar u naar toe gaat. 

Als u buiten Nederland op reis gaat, is het raadzaam een medisch paspoort/
medische verklaring in het Engels mee te nemen en een lijst van alle 
 medicijnen die u nodig heeft. Deze zijn verkrijgbaar bij uw arts en/
of apotheker. Uw voeding beïnvloedt uw insulinegebruik, het is daarom 
verstandig vooraf te informeren over de gebruikelijke voeding op uw 
 bestemming. Indien u tijdens uw reis grote tijdsverschillen overbrugt, moet u 
voorafgaande aan uw reis met uw behandelaar bespreken of uw behandeling 
daarop aangepast moet worden. 

Tijdens uw reis mag de insuline niet te warm of te koud worden. Om uw 
insuline koel te houden, kunt u deze in een koelbox of thermosfles meenemen. 
Voorkom dat uw insuline bevriest bij koud weer. 

Melden van een bijwerking 
Als u last krijgt van een bijwerking, neem dan contact op met uw behandelend 
arts, diabetesverpleegkundige of apotheker. 
Voor het melden van bijwerkingen neemt u contact op met Lilly Nederland op 
telefoonnummer 0800-6334724. U kunt bewerkingen ook melden bij het 
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken 
van het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden (www.lareb.nl). 
Ook voor het melden van medicijnfouten of klachten over het product kunt 
u contact opnemen met Lilly Nederland of deze melden bij het Nederlands 
Bijwerkingen Centrum Lareb.
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Bijsluiter

www.lilly.nl/global/img/NL/PDF/Abasaglar/Abasaglar-Bijsluiter-pen.pdf

Voor meer informatie bel 
de Lilly Nederland 

Medische Informatie Service 

0800-6334724
of kijk op www.lilly.nl


