
Het toedienen van 
Somatuline  ® autosolution  ® 
in 3 eenvoudige stappen

Voor patiënten met neuro-endocriene tumoren (NET)
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Wat is Somatuline  ® autosolution  ® (lanreotide)? 

Somatuline  ® autosolution  ® is een langwerkende formulering van lanreotide. 
Lanreotide - het werkzame bestanddeel - behoort tot de geneesmiddelengroep 
van de antigroeihormonen.1 Het lijkt sterk op het hormoon somatostatine, dat 
van nature in het lichaam voorkomt.

Somatuline  ® autosolution  ® wordt geleverd in drie verschillende sterkten: 60 mg, 
90 mg en 120 mg. Als dit de eerste keer is dat dit type geneesmiddel aan u 
is voorgeschreven, zal de arts de startdosis bepalen en indien nodig de dosis 
aanpassen op geleide van het bereikte effect.1 

Meestal wordt elke 4 weken een injectie Somatuline  ® autosolution  ® gegeven. Als 
u momenteel met Somatuline  ® autosolution  ® wordt behandeld en de aandoening 
hiermee adequaat onder controle is gebracht, zou uw arts kunnen overwegen 
u over te zetten op een injectie Somatuline  ® autosolution  ® 120 mg elke 6 tot 8 
weken.1 Hiermee kan het totale aantal injecties per jaar worden verminderd. 

Somatuline  ® autosolution  ® kan worden toegediend door een medische 
beroepsbeoefenaar, maar de arts kan ook met u afspreken dat u zelf of uw 
verzorger de injectie toedient. 

Somatuline  ® autosolution  ® moet in de koelkast (2°C – 8°C) en in de 
oorspronkelijke verpakking worden bewaard.1 

Somatuline  ® autosolution  ® wordt onder andere gebruikt voor1:

 •   De behandeling en het onder controle brengen van de groei van bepaalde 
tumoren van de darmen en de alvleesklier in een gevorderd stadium, 
die gastro-enteropancreatische neuro-endocriene tumoren of GEP-NET 
worden genoemd. Het middel wordt gebruikt als deze tumoren niet 
operatief kunnen worden verwijderd. 

 •   Het verlichten van symptomen, zoals plotseling rood worden en diarree, die 
soms optreden bij patiënten met een neuro-endocriene tumor (NET). 
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Wat zijn neuro-endocriene tumoren (NET)? 

NET zijn zeldzame, langzaam groeiende tumoren.4 Het merendeel van de 
NET bevinden zich in het maag-darmkanaal. De plaats waar dit tumor het 
vaakst voorkomt is de dunne darm, gevolgd door de longen, de endeldarm, 
de appendix (het wormvormig aanhangsel van de blindedarm) en de maag.4 
De oorzaak van NET is niet bekend, maar erfelijke factoren kunnen een rol 
spelen.4

Wat zijn de symptomen van NET? 

Omdat NET langzaam groeien, kunnen deze tumoren jarenlang onopgemerkt 
blijven. Bij veel patiënten gaat de tumor lange tijd zonder ziekteverschijnselen 
gepaard. Maar als de tumor verder groeit en ontwikkelt, dan wordt duidelijk 
om wat voor soort NET het gaat. Er zijn twee soorten, namelijk:

 •   Functionele NET: dit soort NET produceert een overmaat aan hormonen 
die ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken. Het hormoon in kwestie 
veroorzaakt de ziekteverschijnselen. Een voorbeeld is het carcinoïd 
syndroom dat wordt veroorzaakt door een overmaat aan de stof serotonine. 
Patiënten met dit syndroom hebben last van flushing (plotselinge roodheid 
in het gezicht, de hals en op het bovenlichaam die 30 seconden tot 30 
minuten kunnen aanhouden) en/of diarree.5

 •   Niet-functionele NET: dit soort NET produceert geen hormonen. Er ontstaan 
pas ziekteverschijnselen als de tumor sterk uitgroeit en/of uitzaait.

Hoe worden NET behandeld? 

Er zijn verschillende manieren om NET te behandelen. Uw arts 
bepaalt welke behandelmethode voor u de juiste is. Voorbeelden van 
behandelmogelijkheden zijn 4: 

 •  operatie; 

 •   geneesmiddelen als somatostatine-analogen en interferon om de 
symptomen van NET (o.a. flushing en diarree) onder controle te brengen;

 •  geneesmiddelen als somatostatine-analogen of moleculair-gerichte  
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       therapieën, zoals mTOR-remmers en tyrosinsekinaseremmers, om de    
        tumorgroei van NET onder controle te brengen (e/o remmen); 

 •  leverembolisatie; 

 •  chemotherapie; 

 •  bestraling. 

Op welke manier NET behandeld worden, hangt af van4: 

  •  het type en de grootte van de NET; 

  •  het stadium van de NET en hoe snel deze groeit; 

  •  waar in het lichaam de NET zich bevindt; 

  •   of de NET zich al dan niet heeft uitgezaaid naar andere delen 
van het lichaam; 

  •  of de NET al dan niet functionerend is; 

  •  het algemene welbevinden van de patiënt. 

Somatostatine-analogen zijn geneesmiddelen die bewezen effectief zijn in de 
behandeling van NET. Deze groep aan geneesmiddelen is afgeleid van het 
hormoon somatostatine, dat van nature in het lichaam voorkomt. Het regelt 
de activiteit van verschillende soorten cellen (o.a. de hormoonafgifte), maar 
het is ook van invloed op de celdeling.4 Somatostatine-analogen werken beter 
en langer dan het natuurlijke hormoon en daarom worden ze toegepast in de 
geneeskunde.

In geval van een functionele NET met het carcinoïd syndroom remmen 
somatostatine-analogen de overmatige afgifte van hormonen die 
ziekteverschijnselen veroorzaken.3 Daarnaast remmen ze de tumorgroei, 
waardoor de NET stabiel blijft of minder snel groeit en uitzaait.2

3
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Hoe wordt Somatuline  ® autosolution  ® (lanreotide) 
toegediend? 

Lees de bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van Somatuline® 
autosolution®. De injectietechniek hangt af van het type injectie. Door te leren 
hoe het geneesmiddel moet worden toegediend, kunt u ervoor zorgen dat de 
injectie op de juiste manier wordt gezet en dat u er zo min mogelijk hinder van 
ondervindt. Somatuline  ® autosolution  ® wordt onderhuids ingebracht door middel 
van een zogenoemde diep subcutane injectie.1

Als de injectie wordt toegediend door een medische beroepsbeoefenaar of 
iemand anders die hiervoor getraind is (een familielid of vriend), wordt de injectie 
in het bovenste buitenkwadrant van de bil gegeven. (Zie bladzijde 8 voor meer 
informatie.) 

Als u na een goede training vooraf zelf de injectie zet, dient deze te worden 
gegeven in de zijkant van het bovenbeen. 

De naald moet loodrecht op de huid (onder een hoek van 90°) worden 
ingebracht. 

Huid

Vetlaag

Spier

Een intramusculaire injectie  
wordt  direct in de spier 
toegediend. 

Een diep subcutane injectie  wordt 
toegediend  in de onderhuidse 
vetlaag.

4
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Kant-en-klare injectiespuit…

Ontwikkeld voor een verbeterde veiligheid 

Somatuline  ® autosolution  ® (lanreotide) is het somatostatine-analoog dat 
wordt geleverd in een gebruiksklare, voorgevulde spuit1 en niet hoeft te 
worden voorgemengd.

De injectiespuit heeft een aantal veiligheidskenmerken, zoals een 
beschermhuls voor de zuiger, een beschermkapje voor de naald en een 
automatisch veiligheidssysteem met een naaldbeschermer, alle ontworpen om 
de injectie veiliger te laten verlopen en prikincidenten te vermijden.  

De voorgevulde spuit geeft door middel van een klik aan wanneer de 
volledige dosis is toegediend, hierna kan de naald worden teruggetrokken. 
De injectiespuit heeft een korte naald voor een diep subcutane (onderhuidse) 
injectie. 

Beschermkapje
voor de naald

Naaldbeschermer

(naald in de naaldbeschermer)

Beschermhuls
voor de zuigerVoor gebruik

Na gebruik

5
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Voorbereiding van het toedienen van  Somatuline  ® autosolution  ® (lanreotide)

  Lees alle instructies in de bijsluiter zorgvuldig door 
voordat u de injectie gaat zetten. Lees ook het hoofdstuk 
met belangrijke veiligheidsinformatie over Somatuline  ® 
autosolution  ® op bladzijde 14-15 van dit boekje.

 Voorbereiding 

 •  Haal Somatuline  ® autosolution  ® 30 minuten voor toediening uit de koelkast.

 •   Controleer voordat u de binnenverpakking opent of deze intact 
is en of de uiterste houdbaarheidsdatum van het middel niet 
verstreken is. De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de doos en 
op de binnenverpakking. GEBRUIK HET MIDDEL NIET ALS DE 
UITERSTE HOUDBAARHEIDSDATUM IS VERSTREKEN OF 
ALS DE LAMINAATVERPAKKING VAN DE SPUIT OP WELKE 
MANIER DAN OOK BESCHADIGD IS. 

 •   Was uw handen met zeep en zorg voor een schoon werkoppervlak. 
Als medische beroepsbeoefenaren de injectie geven moeten zij 
steriele handschoenen dragen en de patiënt een comfortabele 
houding laten aannemen - staand, zittend of liggend op de zij. 

 •  Open de laminaatverpakking en haal de voorgevulde spuit eruit. 

 •   Bij injectie door een medisch 
beroepsbeoefenaar of andere 
getrainde persoon, bijvoorbeeld een 
familielid of vriend: toedienen in het 
bovenste buitenkwadrant van de bil. 

 

.b5.a5

Injection by HCP 
or a trained person

Self Injection
6
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 •   Bij zelfinjectie: toedienen in de zijkant 
van uw bovenbeen. 

 •   Wissel de injectieplaats af: de injectie 
Somatuline  ® autosolution  ® moet afwisselend aan de linker- en de 
rechterzijde worden gezet. 

 

 •   Ontsmet de injectieplaats. 

 •   Draai (1) en verwijder (2) de beschermhuls van de zuiger zoals op de 
afbeelding hieronder een gooi deze weg. 

 •  Verwijder het beschermkapje voor de naald en gooi dit weg. 

.b5.a5

Injection by HCP 
or a trained person

Self Injection

Beschermkapje
voor de naald

Beschermhuls
voor de zuiger 

Voorbereiding van het toedienen van  Somatuline  ® autosolution  ® (lanreotide)
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 Inbrengen

  •   Bepaal welke hand uw dominante hand is; met deze hand brengt u 
de naald in.

  •   Gebruik uw niet-dominante hand om de huid op de injectieplaats met 
duim en wijsvinger strak te trekken. Neem dus geen huidplooi op.

  •   Houd met uw dominante hand de injectiespuit als een dartpijltje vast. 
(Zie plaatje C ). 

  •  Tik niet tegen de spuit om luchtbelletjes te verwijderen. 

  •   Steek snel de naald helemaal (diep subcutane injectie) en loodrecht 
(onder een hoek van 90°) op de huid in, zonder hierbij op de 
injectieplaats een huidplooi op te nemen of de huid in te drukken.

1  

Injectie door een medisch
beroepsbeoefenaar of een

getrainde persoon

OF

Zelfinjectie

90˚

C  

A  B

Het toedienen van Somatuline  ® autosolu tion  ® (lanreotide) in 3 eenvoudige stappen 
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2   Injecteren

  •   Injecteer de volledige dosis langzaam totdat de zuiger niet verder 
kan worden ingedrukt. Op dat moment hoort u een ”klik”.

Let op:  Houd tijdens en na het injecteren met uw duim  
constante druk op de zuiger om te voorkomen dat het 
automatische veiligheidssysteem in werking treedt. 

90˚

Een andere 
mogelijkheid is om 
na het inbrengen 
van de naald de huid 
los te laten en het 
middenstuk van de 
spuit vast te houden 
met uw andere 
hand, zoals hiernaast 
afgebeeld.  

90˚

Het toedienen van Somatuline  ® autosolu tion  ® (lanreotide) in 3 eenvoudige stappen 
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Het toedienen van Somatuline® autosolution® (lanreotide) in 3 eenvoudige stappen 

 Terugtrekken

  •  Trek de naald terug uit de huid. Houd daarbij druk op de zuiger. 

  •   Laat dan pas de zuiger los. De naald zal zich automatisch 
terugtrekken in de naaldbeschermer en daar vastklikken. 

3  
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  •   Druk zachtjes een watje of een steriel gaasje tegen de injectieplaats 
om een eventueel bloeddruppeltje op te vangen. Na toediening niet 
wrijven op de injectieplaats of deze masseren. 

  Afvoer

  •   Gooi de gebruikte injectiespuit weg volgens de instructies van 
uw arts of zorgverlener. Gooi de spuit NIET weg met het normale 
huishoudelijk afval. 

Het toedienen van Somatuline® autosolution® (lanreotide) in 3 eenvoudige stappen 
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Belangrijke veiligheidsinformatie over Somatuline® autosolution® (lanreotide) 

Lees de bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met  
het gebruik van Somatuline  ® autosolution  ®. 

 
Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Somatuline  ® autosolution  ® bijwerkingen 
hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.  
De onderstaande bijwerkingen zijn gemeld bij patiënten die injecties met 
Somatuline  ® autosolution  ® kregen: 
 •  Reacties op de injectieplaats zoals matige of kortdurende pijn of 

verharding van de huid.
 •  Darmklachten, waaronder diarree of dunne ontlasting, buikpijn, 

winderigheid en vettige ontlasting. 
 •  Misselijkheid, braken, brandend maagzuur, verlies van eetlust, 

gewichtsverlies.
 •  Mogelijke galblaasaandoeningen (vorming van galstenen) of een 

gestegen bilirubineconcentratie (een bestanddeel van gal) die 
langdurige behandeling vereisen. 

 •  Veranderingen in de bloedsuikerspiegel (daling of stijging) 
 •  Vertraging van de hartslag. 
 •  Vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, gebrek aan energie, algeheel 

gevoel van zwakte. 
 •  Allergische huidreacties, haaruitval. 
 • Pijn in de spieren, gewrichtsbanden, pezen en botten.
 •  Ontsteking van de alvleesklier. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 

 •  Gebruik Somatuline  ® autosolution  ® niet als u denkt dat u allergisch 
bent voor lanreotide en somatostatine, geneesmiddelen uit dezelfde 
geneesmiddelenklasse (somatostatine-analogen) of voor een van 
de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

 •  Als u endocriene tumoren van het maag-darmkanaal hebt, dient

12
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       uw arts Somatuline  ® autosolution  ® niet voor te schrijven voordat de            
       aanwezigheid van een darmafsluitende tumor is uitgesloten. 

Vertel het aan uw arts als: 

 • u naast Somatuline  ® autosolution  ® nog andere geneesmiddelen gebruikt; 

 • u diabetes mellitus hebt;

 •  Uw arts zal regelmatig uw bloedglucoseconcentratie controleren en 
mogelijk uw bloedglucoseverlagende medicatie aanpassen zolang u met 
Somatuline  ® autosolution  ®   wordt behandeld;

 • u ooit galstenen hebt gehad; 

 •  Vanwege de galblaasproblemen die kunnen ontstaan met dit type 
geneesmiddel, zal uw arts een scan van de galblaas willen laten uitvoeren 
aan het begin van de behandeling met Somatuline  ® autosolution  ® en met 
regelmatige tussenpozen daarna; 

 • u ooit lever-, nier-, schildklier- of hartklachten hebt gehad; 

 • u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft. 

Als u bent vergeten Somatuline  ® autosolution  ® te gebruiken: 
 •  Neem contact op met uw arts zodra u beseft dat u een injectie hebt gemist.  

Uw arts zal u vertellen wanneer de volgende injectie gegeven kan worden.  
Geef uzelf GEEN extra injectie om de vergeten injectie in te halen. 

Als u stopt met het gebruik van Somatuline  ® autosolution  ®:

 •  Raadpleeg uw arts voordat u stopt met de behandeling. 

Als u nog vragen of twijfels hebt, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige of 
lees de bijsluiter van Somatuline  ® autosolution  ®. Om het voor u gemakkelijker 
te maken het verloop van uw behandeling bij te houden, vindt u op de 
volgende bladzijden van dit boekje ruimte om uw afspraken te noteren, 
informatie over uw injecties op te schrijven en aantekeningen te maken.

Belangrijke veiligheidsinformatie over Somatuline® autosolution® (lanreotide) 
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Het bijhouden van uw afspraken 

Deze bladzijde kunt u gebruiken om uw afspraken te noteren.  

Afspraak met:_______________________________________________________  

Datum en tijd: _______________________________________________________

Afspraak met:_______________________________________________________  

Datum en tijd: _______________________________________________________

Afspraak met:_______________________________________________________  

Datum en tijd: _______________________________________________________

Afspraak met:_______________________________________________________  

Datum en tijd: _______________________________________________________

Afspraak met:_______________________________________________________  

Datum en tijd: _______________________________________________________

Afspraak met:_______________________________________________________  

Datum en tijd: _______________________________________________________
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Afspraak met:_______________________________________________________  

Datum en tijd: _______________________________________________________

Afspraak met:_______________________________________________________  

Datum en tijd: _______________________________________________________

Afspraak met:_______________________________________________________  

Datum en tijd: _______________________________________________________

Afspraak met:_______________________________________________________  

Datum en tijd: _______________________________________________________

Afspraak met:_______________________________________________________  

Datum en tijd: _______________________________________________________

Afspraak met:_______________________________________________________  

Datum en tijd: _______________________________________________________
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Het bijhouden van uw injecties  

Deze bladzijde kunt u gebruiken om bij te houden wanneer en op welke 
plaats u een injectie hebt gekregen. 

Datum: ________________________________________ 

Dosis Somatuline  ® autosolution  ® (mg): 60  90  120 

Injectieplaats (vink de juiste plaats aan): 

Geïnjecteerd door: ______________________________

Datum: ________________________________________ 

Dosis Somatuline  ® autosolution  ® (mg): 60  90  120 

Injectieplaats (vink de juiste plaats aan): 

Geïnjecteerd door: ______________________________

Datum: ________________________________________ 

Dosis Somatuline  ® autosolution  ® (mg): 60  90  120 

Injectieplaats (vink de juiste plaats aan): 

Geïnjecteerd door: ______________________________

Datum: ________________________________________ 

Dosis Somatuline  ® autosolution  ® (mg): 60  90  120 

Injectieplaats (vink de juiste plaats aan): 

Geïnjecteerd door: ______________________________

Datum: ________________________________________ 

Dosis Somatuline  ® autosolution  ® (mg): 60  90  120 

Injectieplaats (vink de juiste plaats aan): 

Geïnjecteerd door: ______________________________

Datum: ________________________________________ 

Dosis Somatuline  ® autosolution  ® (mg): 60  90  120 

Injectieplaats (vink de juiste plaats aan): 

Geïnjecteerd door: _____________________________ I 

.b5.a5

Injection by HCP 
or a trained person

Self Injection

.b5.a5

Injection by HCP 
or a trained person

Self Injection

.b5.a5

Injection by HCP 
or a trained person

Self Injection

.b5.a5

Injection by HCP 
or a trained person

Self Injection

.b5.a5

Injection by HCP 
or a trained person

Self Injection

.b5.a5

Injection by HCP 
or a trained person

Self Injection
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.b5.a5

Injection by HCP 
or a trained person

Self Injection

.b5.a5

Injection by HCP 
or a trained person

Self Injection

.b5.a5

Injection by HCP 
or a trained person

Self Injection

.b5.a5

Injection by HCP 
or a trained person

Self Injection

.b5.a5

Injection by HCP 
or a trained person

Self Injection

.b5.a5

Injection by HCP 
or a trained person

Self Injection

Datum: ________________________________________ 

Dosis Somatuline  ® autosolution  ® (mg): 60  90  120 

Injectieplaats (vink de juiste plaats aan): 

Geïnjecteerd door: ______________________________

Datum: ________________________________________ 

Dosis Somatuline  ® autosolution  ® (mg): 60  90  120 

Injectieplaats (vink de juiste plaats aan): 

Geïnjecteerd door: ______________________________

Datum: ________________________________________ 

Dosis Somatuline  ® autosolution  ® (mg): 60  90  120 

Injectieplaats (vink de juiste plaats aan): 

Geïnjecteerd door: ______________________________

Datum: ________________________________________ 

Dosis Somatuline  ® autosolution  ® (mg): 60  90  120 

Injectieplaats (vink de juiste plaats aan): 

Geïnjecteerd door: ______________________________

Datum: ________________________________________ 

Dosis Somatuline  ® autosolution  ® (mg): 60  90  120 

Injectieplaats (vink de juiste plaats aan): 

Geïnjecteerd door: ______________________________

Datum: ________________________________________ 

Dosis Somatuline  ® autosolution  ® (mg): 60  90  120 

Injectieplaats (vink de juiste plaats aan): 

Geïnjecteerd door: ______________________________
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Notities
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Kijk voor meer informatie over neuro-endocriene tumoren (NET) op  
www.somacare.nl

Indien u gebruiker bent van Somatuline®  autosolution®  heeft u de mogelijkheid 
in te loggen voor meer informatie en mogelijkheden.
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