Persbericht

Waarschuwing voor gebruik Onglyza
ROERMOND - Hartpatiënten Nederland roept mensen die het medicijn Onglyza® (met de
werkzame stof saxagliptine) gebruiken op, zo snel mogelijk in overleg te treden met hun
specialist of huisarts om te bezien of kan worden gestopt met dit middel. Het staat intussen
vast dat het slikken van deze dipeptidylpeptidase-4-remmer (DPP-4-remmer) het risico op
hartfalen en zelfs de kans op overlijden vergroot.
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) oordeelde op 14 april dat de informatie over dit
product moet worden aangepast vanwege het verhoogde risico op hartfalen.
Dat gebeurde na een uitgebreid dubbelblind onderzoek, waarbij gebruikers van Onglyza (werkzame
stof: saxagliptine) werden vergeleken met mensen die een placebo slikten. In de Onglyza-groep
ontwikkelde 1 op de 143 patiënten levensbedreigend hartfalen. 1 op de 200 patiënten in de Onglyzagroep overleed onnodig door het slikken van dit middel. Dit zijn natuurlijk volstrekt onacceptabele
gegevens. Zeker gezien het feit dat de vertrouwde goede en goedkope middelen deze ernstige
bijwerkingen niet hebben.
Wij vinden het onaanvaardbaar dat er een medicijn op de markt is, dat -aantoonbaar- mogelijk zou
kunnen leiden tot meer hartfalen en zelfs tot onnodige hartdoden.
Wij roepen patiënten die dit middel slikken op, zo snel mogelijk te overleggen met hun behandelaar.
Hartpatiënten Nederland vindt het risico op deze ernstige bijwerkingen te groot. Wij adviseren om te
overleggen met de behandelend arts om te komen tot een keuze van een ander geneesmiddel. Wij
zijn ervan overtuigd dat er voldoende andere geneesmiddelen beschikbaar zijn die deze bijwerkingen
niet hebben.
Onglyza saxagliptine behoort tot de groep van onbewezen veilig en onbewezen effectieve DPP-4remmers. Dit zijn dure gepatenteerde antidiabetica waarvoor al enkele jaren zonder scrupules
ongekend omvangrijke marketing wordt bedreven.
Hartpatiënten Nederland heeft vandaag in brieven aan onder meer het Ministerie van
Volksgezondheid, de Tweede Kamer en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aandacht
hiervoor gevraagd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henri Haenen, woordvoerder van Hartpatiënten
Nederland, via 0475-317272.

