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Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten van het geneesmiddel 

Increlex®, om voor een goed gebruik ervan te zorgen en om de ongewenste effecten ervan te 

beperken, zijn er bepaalde maatregelen/voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, 

die in dit materiaal worden uitgelegd (RMA versie 03/2020). 

 

 

 

 

INCRELEX® (mecasermine) 
10 mg/ml oplossing voor injectie 

▼  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring 

 

INFORMATIE VOOR DE PATIENT 

 

 

 

 

 

 

 

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel Increlex®  gebruikt.  De volledige en 

geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek 

“BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel” 

 

 

http://www.fagg.be/
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Wat is INCRELEX® en waarvoor wordt dit middel gebruikt ? 
 

- INCRELEX® is een vloeistof  die mecasermine bevat. Dat is een kunstmatige 

insulineachtige groeifactor 1 (IGF-1), die gelijk is aan het IGF-1 dat uw lichaam aanmaakt. 

- INCRELEX® wordt gebruikt voor de behandeling van kinderen en jongeren van 2 tot 

18 jaar oud die erg klein zijn voor hun leeftijd doordat hun lichaam niet genoeg IGF-1 

aanmaakt. Deze aandoening heet primaire IGF-1-deficiëntie. 

 

Hoe gebruikt u INCRELEX® ? 
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u 
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
De gebruikelijke dosering is 0,04 tot 0,12 mg/kg lichaamsgewicht van de patiënt, tweemaal 
daags toegediend. Zie hiertoe ook de doseringsgids en dosiscalculator. 
 
Injecteer INCRELEX® net onder uw huid vlak vóór of na een maaltijd of tussendoortje omdat 
het, net zoals insuline, de bloedsuikerspiegel kan doen dalen (zie hypoglykemie op pagina 4). 
Geef uzelf geen dosis INCRELEX® als u om welke reden dan ook niet kan eten. Gebruik geen 
dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Gebruik de volgende dosis zoals gewoonlijk, 
met een maaltijd of tussendoortje. 
  
Injecteer INCRELEX® net onder de huid van de bovenarm, het bovenbeen (dij), de buik of de 
billen. Geef de injectie nooit in een ader of een spier. Geef elke volgende injectie op een 
andere injectieplaats. 
 
Als u INCRELEX® gebruikt, dan dient u activiteiten met een verhoogd risico (zoals zware 
lichamelijke inspanning) in de 2 tot 3 uur na de INCRELEX®-injectie te vermijden, in het 
bijzonder bij de start van de behandeling met INCRELEX®. 
 

WANNEER MAG U INCRELEX® NIET GEBRUIKEN ? 
 
- U heeft momenteel een tumor of gezwel, ongeacht of het goedaardig of kwaadaardig is 
- U heeft kanker gehad 
- U heeft een aandoening die het risico op kanker kan verhogen 
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.  
- Bij premature baby’s of pasgeborenen omdat het benzylalcohol bevat. 
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Wat zijn de mogelijke bijwerkingen en de te nemen voorzorgen ? 
De mogelijke bijwerkingen en de manieren om deze bijwerkingen te vermijden, worden 
hieronder beschreven. 
 

Kwaadaardige en goedaardige tumoren 
Er werd een toename gemeld in zowel goedaardige als kwaadaardige tumoren bij patiënten 
behandeld met INCRELEX®.  Het risico op dergelijke tumoren kan hoger zijn als INCRELEX® 

gebruikt wordt bij andere aandoeningen dan die vermeld in rubriek “Wat is INCRELEX® en 
waarvoor wordt dit middel gebruikt ?” of als het gebruikt wordt bij hogere doses dan 

aanbevolen. Indien u iets verdachts opmerkt of een vermoeden heeft van de mogelijke 
ontwikkeling van een tumor, dient u direct contact op te nemen met uw behandelende arts.  
 

Lage bloedsuikergehalte (Hypoglykemie) 
Increlex is verwant aan insuline, een hormoon dat van nature aanwezig is in het lichaam en dat 
de bloedsuikerspiegels controleert. Bijgevolg kan Increlex, naast een groeibevorderend effect, 
ook invloed hebben op de bloedsuikerspiegels. Daarom is hypoglykemie een mogelijke 
bijwerking van de behandeling met Increlex. 
 
Hypoglykemie is een abnormaal lage bloedsuikerspiegel. Dit doet  zich gewoonlijk voor in de 
eerste maand van de behandeling en treedt, in de meeste gevallen, minder vaak op bij 
verderzetting van de behandeling. 
 
De symptomen en tekenen van hypoglykemie kunnen sommige of alle volgende omvatten:  

 duizeligheid 

 moeheid 

 rusteloosheid 

 prikkelbaarheid 

 honger 

 concentratiestoornissen 

 zweten 

 misselijkheid 

 een snelle of onregelmatige hartslag 
 
Bij jongere kinderen moet u vooral op uw hoede zijn als uw kind bleek wordt, stopt met spelen 

en blijft zitten, of slaperig wordt.  

 
In geval van ernstige hypoglykemie, kan uw kind minder bij bewustzijn zijn of stuipen hebben. 

Beide symptomen kunnen alarmerend zijn maar zijn meestal niet gevaarlijk voor uw kind. In 

deze situatie moet u ervoor zorgen dat zijn/haar luchtwegen vrij zijn en dat uw kind op zijn/haar 

zij ligt. 
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Symptomen van hypoglykemie die ’s nachts kunnen optreden zijn rusteloosheid, angst of 

prikkelbaarheid, nachtmerries, bedplassen, of moeheid ’s morgens. 

Hoe voorkomt u hypoglykemie  

Twee van de belangrijkste risicofactoren voor hypoglykemie zijn: 

1. Onvoldoende eten, bijv. te laat eten of maaltijden overslaan 

2. Lichaamsbeweging zonder voldoende te eten 

 

De volgende adviezen moeten strikt opgevolgd worden tijdens een behandeling met Increlex: 

 Increlex injecties moeten vlak vóór of na een maaltijd worden gegeven (binnen 20 

minuten). 

 Als een Increlex dosis niet vlak vóór of na een maaltijd kan worden gegeven, mag die 

dosis niet worden gegeven. De volgende dosis moet zoals gewoonlijk worden 

toegediend en mag niet worden verdubbeld om een vergeten dosis in te halen. 

 Zware lichamelijke inspanning moet worden vermeden gedurende 2 tot 3 uur na de 

injectie, totdat de arts van uw kind anders adviseert. 

 Als lichamelijke inspanning wordt geleverd na het ontbijt, moet het kind nadien een 

tussendoortje eten. Als uw kind lichamelijk actief is na het avondmaal, moet hij/zij nog 

een snack eten voor het slapengaan. 

 Het is belangrijk om tussendoortjes bij de hand te hebben, vooral voor jongere kinderen, 

en hen te leren om te eten zodra ze honger hebben. Als hypoglykemie optreedt ondanks 

voldoende voedselinname, moet u dit vertellen aan de arts van uw kind, die de dosis van 

Increlex eventueel kan verlagen. 

Wat  moet  u doen zodra hypoglykemie optreedt ?  

Uw kind moet iets eten of drinken waar suiker in zit, zoals honing, een drank met suiker, of 

glucosetabletten die u in de apotheek kan kopen. 

Vette voedingsmiddelen of dranken (bijv. chocolade, chocoladerepen, koekjes of melk) zijn niet 

zo geschikt. Snoepjes zijn ook niet zo ideaal maar ze kunnen worden gebruikt als er niets anders 

beschikbaar is. 

Na 10 tot 15 minuten moet uw kind zich beter voelen. Als dit niet het geval is, moet er meer 

suiker worden gegeven. U mag uw kind een tussendoortje geven, zoals een stuk fruit of een 

broodje met kaas of ham, afhankelijk van hoelang het duurt tot de volgende maaltijd. 

Wanneer u de arts van uw kind bezoekt, moet u hem/haar informeren over alle keren wanneer 

hypoglykemie is opgetreden sinds uw laatste bezoek. Het kan nuttig zijn om een dagboek bij te 

houden om u hierbij te helpen. 
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Voorbeelden van wat u uw kind kan geven voor de behandeling van hypoglykemie: 

 Glucosegel  

 Sinaasappelsap 

 Snoepjes 

 Melk 

In het zeer zeldzame geval dat ernstige hypoglykemie optreedt, kan uw kind onvoldoende bij 

bewustzijn zijn om te slikken. In dergelijke gevallen moet u niet proberen om uw kind iets te 

eten of te drinken te geven, maar moet u een injectie van glucagon geven. 

Glucagon verhoogt de bloedsuikerspiegel als het wordt geïnjecteerd. Het zorgteam van het 

ziekenhuis kan u aanleren hoe u glucagon moet gebruiken indien u dit moet toedienen aan uw 

kind. 

Increlex® mag niet toegediend worden als uw kind om een of andere reden niet in staat is om 
te eten. De dosis van Increlex® mag nooit verhoogd worden om één of meer vergeten 
dosissen in te halen. 
 
Uit voorzorgsmaatregel moet uw kind risicovolle activiteiten (zoals intense fysieke activiteit) 

vermijden binnen de 2-3 uur na de injectie totdat een goed verdragen dosis van Increlex® is 

vastgesteld. Dit is in het bijzonder het geval in begin van de Increlex®-behandeling of als de 

dosis van Increlex® om een of andere reden werd verhoogd. 

 

Gestegen hersendruk (intracraniële hypertensie) 
Hoge druk in de vloeistof rond de hersenen (intracraniële hypertensie) kan optreden bij 
sommige patiënten die een behandeling met Increlex krijgen. De verhoogde hersendruk kan 
veroorzaakt zijn door andere factoren dan de behandeling met Increlex®.  Bijgevolg, als uw kind 
symptomen van een verhoogde hersendruk vertoont, met ernstige hoofdpijn, pijn achter de 
ogen of veranderingen in het gezichtsvermogen (zoals wazig zicht) met misselijkheid en braken,  
is het belangrijk om de reden van deze symptomen te bepalen. 
 
Het is belangrijk uw arts te verwittigen als uw kind onverklaarbare, ernstige, aanhoudende 
hoofdpijn of stoornissen in zijn gezichtsvermogen heeft. Door de ogen van uw kind te 
onderzoeken, kan uw arts bevestigen of uw kind wel of niet een gestegen hersendruk heeft. Uw 
arts kan daarna verdere onderzoeken uitvoeren om de oorzaak van deze symptomen te bepalen 
en hij kan de dosis van Increlex® aanpassen of de behandeling stoppen indien nodig. Er kan 
mogelijk opnieuw gestart worden met de behandeling als de symptomen verdwenen zijn. 
 

Lipohypertrofie (toename van vetweefsel) 
INCRELEX® moet bij elke injectie op een andere plaats worden toegediend, meestal de buik, 
dij, billen of bovenarm .  Zo wordt  vermeden dat er rond de injectieplaats een toename van 
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vetweefsel (lipohypertrofie) optreedt.  Het is zeer belangrijk regelmatig de injectieplaatsen  af te 
wisselen omdat Lipohypertrofiey de opname van Increlex® door het lichaam  verhindert  en 
hierdoor zijn doeltreffendheid verliest. 
 

Allergische (Overgevoeligheids) reacties 
Increlex® mag niet toegediend worden als uw kind allergisch (overgevoelig) is voor 
mecasermine of één van de andere bestanddelen van Increlex. 
Bij enkele patiënten die met Increlex® werden behandeld, werden allergische reacties gemeld; 
ze kunnen optreden op de plaats van de injectie (lokale reactie) of een invloed hebben op het 
hele lichaam (systemische reactie). Allergische reacties op de injectieplaats zijn jeuk (pruritus), 
roodheid en netelroos (urticaria). Deze types gelokaliseerde reacties vereisen gewoonlijk geen 
aanvullende maatregelen. 
 
Systemische allergische reacties hebben een invloed op het hele lichaam, met zwelling van het 
gezicht, vooral rond de mond en de tong (angio-oedeem), netelroos over het hele lichaam 
(veralgemeende urticaria), of zwelling van de keel die ademhalingsmoeilijkheden (dyspneu) 
veroorzaakt. Deze medische aandoening kan levensbedreigend zijn en een opname in het 
ziekenhuis vereisen. 
Het is belangrijk bijzonder voorzichtig te zijn als uw kind een systemische allergische reactie 
met Increlex® heeft. U moet de behandeling stoppen en dringende medische hulp inroepen als 
uw kind op het lichaam, op een andere plaats dan de injectieplaats, veralgemeende huiduitslag 
of netelroos krijgt, moeite heeft om te ademen, last heeft van flauwte, bewustzijnsverlies, of 
zich algemeen niet goed voelt. 
 

Vergrote keel-/neusamandelen 
Door INCRELEX®  kunnen uw keel-/neusamandelen groter worden. Enkele verschijnselen 
hiervan zijn: snurken, moeite met ademhalen of slikken, slaapapneu (een aandoening waarbij 
de ademhaling tijdens de slaap eventjes stopt) of vocht in het middenoor, evenals oorinfecties. 
Neem contact op met uw arts als u last heeft van deze symptomen.  De arts dient uw keel-/ 
neusamandelen regelmatig te controleren. 
 

Verergering van scoliose en heup of knie afwijkingen 
Een versnelde groei kan leiden tot het verergeren van een gebogen wervelkolom (scoliose). Als 
u scoliose hebt, moet u regelmatig worden gecontroleerd op een toenemende kromming van de 
wervelkolom. 
U dient eveneens uw arts te contacteren bij moeilijkheden om te stappen, mank lopen of 
klachten over heup- of kniepijn. 
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U moet uw arts raadplegen bij het optreden van één van de volgende klinische symptomen: 
 

 Elk nieuw gezwel, huidletsel of onverwacht symptoom tijdens of na de behandeling 
aangezien INCRELEX® een rol kan spelen bij de ontwikkeling van kanker. 

 Lage bloedsuikergehalte (hypoglykemie) 

 Het begin van ernstige hoofdpijn, wazig zien en daarmee gepaard gaande misselijkheid 
en braken 

 Het begin of een verergering van snurken, ademhalingsproblemen tijdens de slaap, 
oorpijn, gehoorproblemen of een gevoel van volheid in de oren. 

 Het begin van mank lopen, moeilijkheden om te stappen, heupklachten of pijn in de 
knieën 

 Verergering van een gebogen wervelkolom (scoliose) 

 Allergische reacties onder de vorm van veralgemeende huiduitslag of netelroos, 
moeite om te ademen, last van flauwte, bewustzijnsverlies of algemeen niet goed 
voelen. 

▼ Increlex® is onderworpen aan aanvullende monitoring als een voorwaarde van zijn 

vergunning voor het in de handel brengen in Europa.  Daardoor kan snel nieuwe 
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt 
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. 
 

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 
Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.  
U kunt zelf bijwerkingen van geneesmiddelen rechtstreeks aan het fagg melden via een 
meldingsfiche.  

Er is eveneens een “vraag-en antwoord” document beschikbaar om te helpen bij het invullen 
van deze fiche.  Indien er na het lezen van dit document nog vragen zijn, kunnen deze worden 
doorgestuurd naar patientinfo@fagg.be 

De ingevulde fiche kan als volgt worden ingediend : 

- elektronisch via e-mail (na het opslaan van de ingevulde versie op de PC) naar 
patientinfo@fagg.be 

- door een papieren versie te verzenden per post naar het FAGG – Afdeling Vigilantie – 
Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel.  
Een papieren versie kan worden afgeprint vanaf de website www.fagg.be < Een probleem  
melden over een geneesmiddel voor menselijk gebruik ? < Bijwerking < U bent patiënt, of 
kan eveneens worden aangevraagd bij het FAGG via bovenstaand adres en e-mailadres. 

 

mailto:patientinfo@fagg.be
mailto:patientinfo@fagg.be
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Aanvullende informatie 
Heeft u nog andere vragen of maakt u zich zorgen over de aandoening van uw kind of de 
behandeling met Increlex®, neem contact op met uw arts of verpleegkundige of met het 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) . 


