
Levering 
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injectie
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begeleiding
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autosolution®



Somacare® thuiszorgservice is er speciaal voor patiënten die Somatuline® autosolution® 
gebruiken of gaan gebruiken. Deze service biedt de patiënt professionele ondersteuning: 

van levering van de medicatie aan huis tot hulp bij de injectie.

Afhankelijk van de wensen van de patiënt biedt de service meerdere maar ook gecombineerde mogelijkheden, 

zodat al uw patiënten die het geneesmiddel Somatuline autosolution voorgeschreven krijgen professioneel 

begeleid en ondersteund kunnen worden.

Aflevering 
medicatie 

bij de patiënt 
thuis.*

Toediening 
medicatie

bij de patiënt thuis, 
of op een andere 
gewenste locatie.

Instructie
met zelfinjectie door 

patiënt en/of 
partner als doel.
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Mogelijkheid tot 
bloodsampling

4De mogelijkheden

Stap-voor-stap

* Eurocept Homecare neemt contact op met de gebruik(st)er 

en bespreekt de mogelijkheden van medicatielevering.

Na aanmelding 
maakt Eurocept 

Homecare een afspraak 
voor het tijdstip van 

leveren van de 
medicatie aan huis*

4
Eurocept 

Homecare stuurt 
een brief naar de 

patiënt met informatie 
over Somatuline 

autosolution en de 
rol van Eurocept 

Homecare.
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Eurocept 
Homecare stuurt de 

patiëntgegevens naar 
de verpleegkundige die 
werkzaam is in de regio 

waar de patiënt 
woont.
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1

De behandelend 
specialist meldt een 
patiënt aan via het 

aanmeldings-
formulier.



Verpleegkundige 
schrijft een kort 

verslag in een 
online database 

van Somacare 
thuiszorgservice.
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Verpleegkundige 
informeert de patiënt  

met betrekking tot: 
a) het gebruik, b) het diep 

subcutaan injecteren, c) het 
bewaaradvies, en d) het benodigde 

(vervolg)recept van Somatuline 
autosolution door de 

specialist.
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Na aanmelding 
neemt de verpleeg-

kundige contact met 
de patiënt op om een 

afspraak te maken.
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De behandelend 
specialist kan de 
patiënt volgen.

Kies de optie die het beste bij u past en het is in een 
handomdraai geregeld. Welke manier u ook kiest, in alle 

gevallen wordt tegelijkertijd een recept gegenereerd.

Aanmelden

Online
Log in via 

somacare-online.nl

U komt dan op de website 

Eurocept Plaza terecht. 

Volg de instructies.

Aanmeldformulier
U kunt uw patiënt ook aanmelden 

via een fax-aanmeldformulier. 

Dit formulier kunt u downloaden 

op www.somacare.nl/

thuiszorgservice/

patient-aanmelden

Scheurblok
Vraag deze aan bij Ipsen 

Farmaceutica. 

Bel 023 55 41 600 of 

e-mail naar ipsen.nl@ipsen.com 

en vermeld: 

‘Somacare thuiszorgservice 

aanmeldformulier’.
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Verkorte productinformatie voor Somatuline®

Verkorte productinformatie Somatuline® AutoSolution® 60, 90 en 120 mg, oplossing voor injectie in een voorge-
vulde spuit. Samenstelling Lanreotide 60 mg, 90 mg, 120 mg (als lanreotideacetaat). Elke voorgevulde injectiespuit 
bevat een oververzadigde oplossing van lanreotideacetaat, overeenkomend met 0,246 mg lanreotide base per mg 
oplossing, dit zorgt voor een werkelijke injectiedosis van resp. 60, 90 of 120 mg lanreotide. Indicaties Behandeling 
van acromegalie ter normalisering van de secretie van GH (groeihormoon) voor of na chirurgie en/of radiotherapie, 
of indien operatie en/of radiotherapie geen optie is; behandeling van klinische symptomen van neuro-endocriene 
tumoren (NET) met eigenschappen van het carcinoïd syndroom; behandeling van graad 1 en een subgroep van graad 
2 (Ki67 index tot maximaal 10%) gastro-enteropancreatische neuro-endocriene tumoren (GEP-NET) van de middendarm, pancreas of onbekende oorsprong, met uitsluiting van oorsprong in de 
einddarm, bij volwassen patiënten met inoperabel lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte; behandeling van primaire thyrotrope adenomen, indien chirurgie niet succesvol of onmogelijk 
is. Farmacotherapeutische categorie Antigroeihormonen, ATC code H01C B03. Dosering en wijze van toediening Acromegalie: De aanbevolen startdosis is 60 tot 120 mg, toegediend per 28 
dagen. Bij patiënten die eerder behandeld zijn met Somatuline PR 30 mg: Indien met Somatuline PR 30 mg het dosisinterval 14, 10 of 7 dagen was, dan vervangen door één diepe subcutane 
injectie Somatuline AutoSolution resp. 60, 90 of 120 mg om de 28 dagen. De dosering kan aangepast worden aan de individuele respons van de patiënt op de behandeling. Dit dient te gebeuren 
op geleide van de klinische symptomen en/of gemeten afname in GH- en/of IGF-1-concentratie. Bij eerste toediening van Somatuline AutoSolution: Op geleide van de klinische symptomen en/of 
gemeten afname in GH- en/of IGF-1- concentratie kan de behandeling begonnen worden met één diep subcutane injectie Somatuline AutoSolution om de 28 dagen. Op geleide van het bereikte 
effect kan de dosering aangepast worden Patiënten, die goed ingesteld zijn met een somatostatineanaloog, kunnen worden overgezet op Somatuline AutoSolution 120 mg om de 42 of 56 dagen. 
Klinische symptomen van NET met eigenschappen van het carcinoïd syndroom: De aanbevolen startdosis is 60 tot 120 mg, toegediend per 28 dagen. Op geleide van het bereikte effect kan de 
dosering aangepast worden. Patiënten, die goed ingesteld zijn met een somatostatineanaloog, kunnen worden overgezet op Somatuline AutoSolution 120 mg om de 42 of 56 dagen. Behande-
ling van graad 1 en een subgroep van graad 2 (Ki67 index tot maximaal 10%) gastro-enteropancreatische neuro-endocriene tumoren (GEP-NET) van de middendarm, pancreas of onbekende 
oorsprong, met uitsluiting van oorsprong in de einddarm, bij volwassen patiënten met inoperabel lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte: De aanbevolen dosis is een injectie Somatuline 
AutoSolution 120 mg om de 28 dagen. De behandeling met Somatuline AutoSolution dient net zolang te worden voortgezet als nodig is voor tumorcontrole. Primaire thyrotrope adenomen: De 
aanbevolen startdosis is 60 tot 120 mg, toegediend per 28 dagen. Bij onvoldoende respons, bij de gemeten TSH- en thyroïdhormoonwaarden, kan de dosering worden aangepast. Patiënten, die 
goed ingesteld zijn met een somatostatine-analoog, kunnen worden overgezet op Somatuline AutoSolution 120 mg om de 42 of 56 dagen. Wijze van toediening: Somatuline AutoSolution dient 
door een beroepsbeoefenaar diep subcutaan te worden toegediend in het bovenste buitenkwadrant van de bil of bovenste buitenkant van het bovenbeen. Bij patiënten die een stabiele dosering 
van Somatuline AutoSolution krijgen, kan het product worden toegediend, met een goede training vooraf, door de patiënt zelf of door een getrainde persoon. In het geval van zelfinjectie dient 
de injectie te worden gegeven in de bovenste buitenkant van het bovenbeen. De arts dient te beslissen of de toediening door de patiënt of door een getrainde persoon kan worden uitgevoerd. 
Onafhankelijk van de injectieplaats mag er geen huidplooi opgenomen worden en dient de naald snel, in zijn volledige lengte, loodrecht op de huid te worden ingebracht. De injectieplaats 
dient te worden afgewisseld tussen de rechter- en linkerzijde. Na afloop van de injectie, de huid niet masseren of wrijven rondom de injectieplaats. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor 
somatostatine of soortgelijke peptiden of één van de hulpstoffen. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Lanreotide kan de motiliteit van de galblaas verminderen en leiden tot 
vorming van galstenen. Lanreotide, evenals somatostatine en andere somatostatine-analogen, remt de secretie van insuline en glucagon. Bloedglucosespiegels dienen gemonitord te worden als 
de behandeling met lanreotide wordt gestart, of wanneer de dosis wordt veranderd. Elke behandeling van diabetes dient hieraan overeenkomstig te worden aangepast. Er werden lichte dalingen 
in de thyroïdfunctie gezien tijdens de behandeling met lanreotide bij acromegalie patiënten, hoewel klinische hypothyreoïdie zeldzaam is. Thyroïdfunctietesten worden aanbevolen indien klinisch 
geïndiceerd. Bij patiënten zonder onderliggende hartproblemen kan lanreotide leiden tot een afname van de hartfrequentie zonder de drempel van bradycardie te hoeven bereiken. Bij patiënten 
die lijden aan hartstoornissen voorafgaand aan de behandeling met lanreotide, kan sinus bradycardie optreden. Interacties Gelijktijdige toediening van cyclosporine kan de relatieve biologische 
beschikbaarheid van cyclosporine verminderen. Interacties met zeer plasma gebonden geneesmiddelen zijn onwaarschijnlijk, gezien de matige binding van lanreotide aan serumeiwitten. Gelijk-
tijdige toediening van bromocriptine kan de beschikbaarheid van bromocriptine verhogen. Gelijktijdige toediening van bradycardie-inducerende medicatie (bijv. bètablokkers) kan een additief 
effect hebben op de lichte verlaging van de hartfrequentie geassocieerd met lanreotide. Somatostatine-analogen kunnen de metabole klaring verminderen van stoffen waarvan bekend zijn dat 
ze worden gemetaboliseerd door cytochroom P450 enzymen. Andere geneesmiddelen die voornamelijk gemetaboliseerd worden door CYP3A4 en die een kleine therapeutische breedte hebben 
dienen met voorzichtigheid gebruikt te worden. Zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap: Gegevens over een beperkt aantal zwangere vrouwen die waren blootgesteld aan lanreotide 
geven geen nadelige effecten van lanreotide aan op de zwangerschap of op de gezondheid van de foetus/pasgeboren kind. Lanreotide dient alleen te worden toegediend bij zwangere vrouwen 
als dit echt noodzakelijk is. Borstvoeding: Het is niet bekend of dit geneesmiddel wordt uitgescheiden in de moedermelk. Voorzichtigheid is geboden wanneer lanreotide wordt toegediend 
tijdens de lactatie. Belangrijkste bijwerkingen De meest voorkomende te verwachten bijwerkingen na behandeling met lanreotide zijn 
gastro-intestinale stoornissen (meest gemeld zijn diarree en buikpijn, meestal mild tot matig en van voorbijgaande aard), cholelithiasis 
(vaak asymptomatisch) en aandoeningen op de injectieplaats (pijn, nodules en verharding). Afleverstatus U.R. Voor prijzen wordt verwezen 
naar de Z-index taxe. Voor de volledige productinformatie wordt verwezen naar de geregistreerde SPC (24 november2017). Registratie-
nummer RVG 26301, 2, 3. 

Ipsen Farmaceutica B.V., Taurusavenue 33b, 2132 LS Hoofddorp 
Telefoon: 023 554 16 00 - E-mail: ipsen.nl@ipsen.com - Website: www.somatuline.nl       November 2017 
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Geen 
reconstitutie1

Gering 
volume

Toediening
volledige 

dosis 
gegarandeerd2

Laag 
risico op 

verstopping2

Diep 
subcutane 

injectie1

100%100%100%

100%100%

Somatuline® autosolution® 
wordt geleverd in kant-en-
klare injectiespuiten voor 

comfortabele en effectieve 
toediening.

Korte naald
2,0 cm

Dunne naald
1,2 mmKlein

injectievolume

Voorgevulde
spuit

Ingebouwd
naaldretractiesysteem 0,2 - 0,4 ml


