
Bijwerkingen Omegaven® 

In het geval van het optreden van bijwerkingen, dienen deze zo snel mogelijk (< 24 uur) 

gemeld te worden bij de arts-onderzoeker! 

 

Bijwerkingen die tijdens de toediening van Omegaven® zijn waargenomen: 

 

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 
1000 gebruikers) 

 Verlengde bloedingstijd en 
verminderde bloedstolling 

 Een vissmaak in de mond 

 

Bijwerkingen die tijdens de toediening van vetemulsies zijn waargenomen: 

 

Soms (komen voor bij minder dan 1 op 
100 gebruikers) 

 Buikpijn, misselijkheid, braken 

 Verhoogde lichaamstemperatuur, 
rillingen, koude rillingen, 
vermoeidheid 

 Hypertriglyceridemie 

 Hoofdpijn 

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 
op 10.000 
gebruikers) 

 Anafylactische reactie 

 Huiduitslag, urticaria 

 Bloedcirculatiestoornissen bijv. 
hypertensie of hypotensie 

 Afwijkende bloedwaarden 
(trombocytopenie, hemolyse, 
reticulocytose) 

 Voorbijgaande stijging van de 
leverfunctiewaarden 

 Priapisme 

 

Men dient hierbij op mogelijke tekenen van metabole overbelasting te letten. De oorzaak 

hiervan kan genetisch zijn (individueel verschillende metabolismen) of kan te wijten zijn 

aan doorgemaakte ziekten. Dit werd echter voornamelijk waargenomen bij het gebruik 

van emulsies van katoenzaadolie. 
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Metabole overbelasting kan de volgende symptomen veroorzaken: 

 vergroting van de lever (hepatomegalie) met of zonder icterus 

 een verandering of vermindering van een aantal stollingsfactoren (bijv. 

bloedingstijd, stollingstijd, protrombinetijd, aantal bloedplaatjes) 

 vergroting van de milt (splenomegalie) 

 onregelmatigheden in het bloed: bloedarmoede, laag aantal witte 

bloedcellen 

 bloedingen en bloedingsneiging 

 afwijkende leverfunctiewaarden 

 koorts 

 hyperlipidemie 

 hoofdpijn, maagpijn, vermoeidheid 

 hyperglycemie 

Als een van deze bijwerkingen optreedt, kan het zijn dat de infusie dient te worden 

stopgezet of, indien nodig, aan een lagere dosis wordt voortgezet. 

 

Overdosering kan tot het syndroom van vetoverbelasting leiden: 

Dit kan optreden wanneer het lichaam problemen heeft om vetten te verbruiken, omdat 

het te veel Omegaven® heeft gekregen. Dit kan ook optreden omwille van een plotse 

verandering in de toestand van de patiënt (zoals nierproblemen of een infectie). Mogelijke 

tekenen zijn koorts, problemen met verschillende organen van het lichaam of zelfs coma. 

Al deze symptomen zullen doorgaans verdwijnen wanneer de infusie wordt stopgezet. 

Een ernstige overdosering met Omegaven® zonder gelijktijdige toediening van een 

koolhydratenoplossing kan tot metabole acidose leiden. 
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