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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Glibenclamide Teva 5 mg, tabletten. 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Elke tablet bevat 5 mg glibenclamide. 
 
Hulpstof met bekend effect: elke tablet bevat 100 mg lactose. 
 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Tabletten. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
Diabetes mellitus type II (insuline-onafhankelijke-, of ouderdoms- diabetes), indien met dieet alleen 
onvoldoende resultaat wordt verkregen. 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering 
 
De dosering is afhankelijk van het resultaat van het glucosegehalte- onderzoek in bloed en urine. 
Aanvankelijk 2,5 mg (= ½ tablet) 1 keer per dag kort voor of tijdens de maaltijd. Deze begindosis moet 
gedurende enige dagen worden aangehouden en kan als onderhoudsdosering worden gehandhaafd bij 
een goede stofwisseling. Zonodig telkens na ongeveer 8 dagen de dosis met 2,5 mg verhogen. 
Dosisverhoging of dosisverlaging dient steeds te geschieden op geleide van de stofwisselingstoestand. 
De maximale dosis is 15 mg (= 3 tabletten) per dag. Indien bij een (benodigde) dagdosis van 2,5 mg 
glibenclamide hypoglykemische verschijnselen optreden dan kan de patiënt met een aangepast dieet 
zonder gebruik van glibenclamide worden gereguleerd. Hoeveelheden boven de 10 mg dienen verdeeld 
over ten minste 2 doses kort voor of tijdens de maaltijd te worden ingenomen. Bij bejaarde patiënten kan 
vaak lager worden gedoseerd. 
 
Patiënten van 65 jaar en ouder 
De start- en onderhoudsdosering van glibenclamide dient voorzichtig aangepast te worden om het risico 
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op hypoglykemie te verminderen. De behandeling dient met de laagst beschikbare dosis gestart te 
worden en indien nodig geleidelijk verhoogd te worden (zie rubriek 4.4). 
 
Overschakeling van insuline op glibenclamide 
In uitzonderingsgevallen zal een tot dusver op insuline ingestelde type-II-diabeticus worden 
overgeschakeld op glibenclamide. Deze overschakeling dient als regel in een ziekenhuis te geschieden. 
 
Overschakeling van andere bloedsuikerverlagende middelen op glibenclamide 
De overschakeling van andere glibenclamidebevattende producten op glibenclamide 5 mg is in het 
algemeen zonder moeilijkheden mogelijk. Bij overschakeling van andere bloedsuikerverlagende middelen 
zou men in het algemeen met niet meer dan 5 mg glibenclamide per dag moeten beginnen. Naar gelang 
de reactie van de stofwisseling kan de dagdosis stapsgewijs worden verhoogd (met 2,5 mg na ongeveer 
8 dagen). 
Verder zijn de volgende bijzonderheden van belang van het moment waarop kan worden overgeschakeld: 
overschakeling van tolbutamide of glymidine op glibenclamide kan van de ene op de andere dag 
geschieden. Bij carbutamide en chloorpropamide is, in verband met de lange verblijfsduur van deze 
stoffen in het organisme, een uitloopperiode van 5 tot 7 dagen aan te raden vanwege het mogelijke 
optreden van hypoglykemische reacties als gevolg van een additief effect. 
 
Wijze van toediening 
 
De tabletten zonder te kauwen met een ruime hoeveelheid water doorslikken. 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
Diabetes mellitus type I (insuline afhankelijke of juveniele diabetes). 
Keto-acidose en hyperosmolaire ontregeling. 
Ernstige lever- of nierfunctiestoornissen.  
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 
Overgevoeligheid voor sulfonylureumderivaten en verwante stoffen (sulfonamiden, thiazide-diuretica). 
 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Het ontstaan van hypoglykemische reacties hangt af van individuele factoren, dieetgewoonten en de 
hoogte van de dosering. Bij ongewone lichamelijke belasting of bij onregelmatige voeding, in het bijzonder 
het overslaan van de middagmaaltijd, kan de bloedsuikerspiegel sterk dalen. De verschijnselen van een 
te lage bloedsuikerspiegel worden bijna altijd snel door koolhydraten (suiker) opgeheven.  
Vanwege de krachtige werkzaamheid dient glibenclamide steeds kort vóór of tijdens de maaltijd te 
worden ingenomen.  
Bij langdurig gebruik, dient periodiek het bloedbeeld (leukocyten en trombocyten) en de leverfunctie te 
worden gecontroleerd. 
In situaties van stress (koorts, operaties, infecties) dient te worden overgeschakeld op insuline. 
Bij overschakeling van carbutamide en chloorpropamide op glibenclamide, dient men rekening te houden 
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met de lange verblijfsduur van carbutamide en chloorpropamide in het lichaam. 
 
Het behandelen van patiënten met G6PD-deficiëntie met sulfonylureumderivaten kan leiden tot 
hemolytische anemie. Vanwege het feit dat glibenclamide tot de chemische klasse van 
sulfonylureumderivaten behoort, is voorzichtigheid aanbevolen bij patiënten met G6PD-deficiëntie en een 
niet-sulfonylureumderivaat zou als alternatief overwogen dienen te worden. 
 
Ouderen 
De leeftijd van 65 jaar en ouder is aangemerkt als een risicofactor voor 
hypoglykemie in patiënten die behandeld worden met sulfonylurea. Hypoglykemie kan moeilijk 
te herkennen zijn bij ouderen. De start- en onderhoudsdosering van glibenclamide dient 
voorzichtig aangepast te worden om het risico op hypoglykemie te verminderen (zie rubriek 
4.2). 
 
Hulpstoffen: 
 
Lactose 
Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, algehele lactasedeficiëntie 
of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. 
 
Natrium 
Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 
‘natriumvrij’ is. 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
De bloedsuikerverlagende werking van glibenclamide kan worden versterkt bij gelijktijdig gebruik van: 
- andere orale antidiabetica (onder andere metformine) 
- sommige sulfonamiden (sulfadiazine, sulfamethizol, sulfisoxazol) 
- sommige pyrazolinonderivaten (fenylbutazon, oxyfenbutazon) 
- bètareceptorblokkerende stoffen, vermoedelijk alleen de niet-cardioselectieve (deze kunnen de 

beginsymptomen van hypoglykemie maskeren) 
- orale anticoagulantia  
- salicylaten (acetylsalicylzuur in hoge doseringen zoals bij de behandeling van reuma) 
- MAO-remmers 
- fenfluramine 
- clofibraat 
- tetracycline 
- sulfinpyrazon. 
 
De werking van glibenclamide kan worden verzwakt, met als gevolg een verslechtering van de metabole 
situatie, door gelijktijdig gebruik van: 
- nicotinezuur en derivaten hiervan (in hoge dosering) 
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- fenothiazinen (chloorpromazine) 
- thiaziden en andere diuretica  
- thyreomimetica 
- glucocorticoïden 
- oestrogene stoffen en progestagenen (hormonale anticonceptiva) 
- sympaticomimetica. 
 
Het gebruik van alcohol kan leiden tot een disulfiramachtig effect, versterking van de 
bloedsuikerverlagende werking en verslechtering van de glucosetolerantie bij chronisch alcohol gebruik. 
De eliminatie van orale anticoagulantie wordt vertraagd. 
 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 
Zwangerschap 
Glibenclamide is ongeschikt voor de behandeling van diabetes mellitus tijdens de zwangerschap, 
aangezien in deze periode grote metabole veranderingen plaatsvinden die de regulatie bemoeilijken. 
Tijdens de zwangerschap dient men daarom over te schakelen op insuline.  
 
Borstvoeding 
Glibenclamide gaat in zodanige hoeveelheden over in de moedermelk dat tijdens de behandeling met 
glibenclamide geen borstvoeding moet worden gegeven. 
 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken 
 
Voordat een optimale stabilisering is bereikt, bijvoorbeeld na overschakeling van een ander 
bloedsuikerverlagend middel of bij onregelmatig gebruik, kunnen de reacties van de patiënt zodanig 
veranderen dat het vermogen om actief aan het verkeer deel te nemen of machines te bedienen afneemt. 
 
4.8 Bijwerkingen 
 
Hypoglykemie, vooral bij patiënten met nier-, of leverfunctiestoornissen. De verschijnselen van 
hypoglykemie zijn: hoofdpijn, prikkelbaarheid, depressieve stemmingen, onrust, slaapstoornissen, 
bibberen, sterk transpireren en prestatievermindering. Andere bijwerkingen komen weinig frequent voor 
en bestaan uit: maagdarmstoornissen (zoals braken, misselijkheid en diarree of obstipatie), allergische 
huidreacties (zoals fotosensibiliteit), afwijkingen in het bloedbeeld (leukopenie, zelden agranulocytose, of 
trombocytopenie). Intolerantie voor alcohol. Cholestatische icterus komt zelden voor. 
 
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 
het Nederlands bijwerkingen centrum Lareb (www.lareb.nl). 
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4.9 Overdosering 
 
Bij te hoge dosering kunnen de onder "Bijwerkingen" genoemde verschijnselen optreden. 
 
 
5.  FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: glibenclamide, ATC-code: A10BB01 
 
Glibenclamide is een sulfonylureumderivaat, een bloedsuikerverlagend geneesmiddel. De 
bloedsuikerdaling wordt bereikt door stimulering van de insulineproductie van de bètacellen van de 
eilandjes van Langerhans in de pancreas. De bètacellen van de pancreas dienen voor de werkzaamheid 
van glibenclamide nog voldoende functioneel te zijn. De hoofdmetaboliet, 4-transhydroxyglibenclamide, 
veroorzaakt een geringe bloedsuikerdaling, welk effect echter ten opzichte van de bloedsuikerdaling door 
glibenclamide kan worden verwaarloosd.  
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Na orale toediening van 1 tablet, is de absorptie vrijwel volledig (ongeveer 84%), de maximale 
serumconcentratie van glibenclamide wordt na 3 uur bereikt en de halfwaardetijd in het plasma is 
gemiddeld 4-8 uur. Glibenclamide wordt volledig in de lever gemetaboliseerd, voornamelijk tot het 
4-transhydroxyderivaat. De helft van de metabolieten wordt via de gal met de faeces uitgescheiden en de 
andere helft met de urine. Na 45-72 uur is de eliminatie volledig. Bij normale nierfunctie treedt geen 
cumulatie op. Bij gelijke dosering kunnen de plasmaspiegels individueel verschillen. 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Geen bijzonderheden. 
 
 
6.  FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Lactose, aardappelzetmeel, polyvinylpyrrolidon, natriumcarboxymethylzetmeel, talk, magnesiumstearaat, 
glycerinepalmitostearaat. 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Niet van toepassing. 
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6.3 Houdbaarheid 
 
3 jaar. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Bewaren beneden 25°C. De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht. 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
30, 90 en 500 tabletten in Al/PVC blisterverpakking en 50 tabletten in EAV. 
Flacons à 30, 250 en 500 tabletten. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies  
 
Geen bijzondere vereisten. 
 
 
7.  HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  
 
Teva Nederland B.V. 
Swensweg 5 
2031 GA Haarlem 
Nederland 
 
 
8.  NUMMERVAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
RVG 56581. 
 
 
9.  DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE 

 VERGUNNING 
 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 8 november 1985 
Datum van laatste verlenging: 8 november 2015 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.4: 23 september 2020 
 
0520.3v.BA 


