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Deze brochure dient niet ter vervanging van de bijsluiter, lees de bijsluiter goed 
voordat u met de behandeling begint. Raadpleeg uw arts of verpleegkundige 

als u vragen of twijfels heeft.

Kijk voor meer informatie op
www.somacare.nl



Wat is Somatuline  ® AutoSolution  ® (lanreotide)? 

Somatuline AutoSolution is een langwerkende formulering van lanreotide. 
Lanreotide - het werkzame bestanddeel - behoort tot de geneesmiddelengroep 
van de antigroeihormonen1. Het lijkt sterk op het hormoon somatostatine, dat 
van nature in het lichaam voorkomt.

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, ook wel gastro-enteropancreatische neuro-endocriene 
tumoren (GEP-NET) genoemd. Het middel wordt gebruikt als deze 
tumoren niet operatief kunnen worden verwijderd. 

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

Wijze van toediening

Dit geneesmiddel wordt toegediend door een arts of verpleegkundige. De arts 
kan na onderling overleg met u ook besluiten dat u zelf of uw partner/verzorger de 
injectie toedient. Hiervoor dient wel eerst een training gevolgd te worden.

Somacare thuiszorgservice is een service die het (leren) toedienen van de injectie 
organiseert en uitvoert. Dit kan thuis plaatsvinden, maar bijvoorbeeld ook op uw 
werkplek als dat voor u prettig is. Raadpleeg uw arts of verpleegkundige voor 
vragen over deze service of kijk op www.somatuline.nl.

 Bewaarcondities

Somatuline AutoSolution moet in de oorspronkelijke verpakking in de koelkast 
(2°C tot 8°C) worden bewaard. 
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Wat zijn neuro-endocriene tumoren (NET)? 

NET zijn zeldzame, over het algemeen langzaam groeiende tumoren 4, die zijn 
ontstaan uit hormoonproducerende cellen in het slijmvlies van een orgaan. 
Ze kunnen onder andere ontstaan in het maag-darmkanaal, maar ook in de 
longen, de alvleesklier, schildklier, slokdarm, lever, bijnieren, eierstokken en 
de huid. NET komt het meest voor in de darmen, gevolgd door de longen, 
de endeldarm, de appendix (ook wel wormvormig aanhangsel of blinde darm 
genoemd) 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 en vaak pas in een laat stadium klachten 
geven, kunnen deze tumoren jarenlang onopgemerkt blijven. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen 2 soorten NET, namelijk:

 •   Functionele NET: dit soort NET produceert een overmaat aan 
hormonen, die verschillende ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken. 
Welke ziekteverschijnselen dit zijn, hangt af van het type hormoon 
dat wordt overgeproduceerd. Dit wordt bepaald door de plaats in het 
lichaam waar de tumor is ontstaan. Een voorbeeld is het carcinoïd 
syndroom dat onder andere kan worden veroorzaakt 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 kan aanhouden) 
en/of ernstige diarree.5

Eenmaal uit de koelkast genomen, mag het product dat in het gesloten zakje 
(binnenverpakking) bleef, opnieuw in de koelkast voor verdere bewaring en later 
gebruik. Het aantal temperatuurschommelingen, buiten de koelkast, is maximaal 
3 keer. Voorwaarden zijn dat het product niet langer dan in totaal 24 uur 
buiten de koelkast is geweest en de temperatuur waarop dat gebeurde steeds 
beneden 40°C is geweest.
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 •   Niet-functionele NET: dit soort NET produceert geen hormonen. Er 
ontstaan pas ziekteverschijnselen als de tumor sterk uitgroeit en/
of uitzaait, weefsel in verdrukking brengt of de functie van organen 
verstoort. Deze klachten kunnen ook optreden bij vergevorderde 
functionele NET.

Hoe worden NET behandeld? 

Er zijn verschillende manieren om NET te behandelen, zoals4: 

 •   Operatie: meestal de eerste keus van behandeling als beeldvormende 
onderzoeken aantonen dat de primaire tumor zich bevindt in een beperkt 
gebied of dat er alleen beperkte verspreiding is binnen een orgaan van 
het lichaam. Als het mogelijk is de tumor volledig te verwijderen met 
chirurgie dan kan het zijn dat er geen aanvullende behandeling nodig is. 

 •   Geneesmiddelen als somatostatine-analogen, om de overproductie 
van hormonen te remmen en de symptomen van NET (o.a. flushing en 
diarree) onder controle te brengen

 •   Geneesmiddelen als somatostatine-analogen of moleculair-gerichte 
therapieën, zoals mTOR-remmers en tyrosinekinaseremmers, om de 
tumorgroei van NET onder controle te brengen 

 •   PRRT (peptide receptor radionuclide therapie) en bestraling: 
Een somatostatine analoog, met daaraan een radioactief stofje, wordt 
in de bloedbaan gespoten. Zodra het stofje de tumor en de uitzaaiingen 
bereikt, zal dit binden aan zogenaamde ‘receptoren’ op de tumorcellen 
en vervolgens opgenomen worden. Het radioactieve gedeelte zal 
vervolgens de tumor van binnenuit bestralen, die (gedeeltelijk) kan 
afsterven.

 •   Leverablatie: Hierbij wordt een naald in de levertumor gebracht met 
behulp van beeldvormende scan, waarna de tumor door middel van 
radiogolven of microgolven verhit wordt en (gedeeltelijk) kan afsterven.

 •   Leverembolisatie: Hierbij wordt een buisje ingebracht via de liesslagader, 
dat vervolgens verder wordt ingebracht tot aan de levertumor. De tumor 
wordt vervolgens door middel van bepaalde therapieën afgesloten van 
zuurstof en voedingsstoffen met als doel dat de tumor afsterft. 

 •  Chemotherapie 
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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 functioneel is 
  •  de gezondheidstoestand van de patiënt

Hoe wordt Somatuline AutoSolution (lanreotide) 
toegediend? 

De injectietechniek hangt af van het type injectie.

Huid

Vetlaag

Spier

Een intramusculaire injectie  wordt  
direct in de spier toegediend. 

Een diep subcutane injectie  wordt 
toegediend  in de onderhuidse vetlaag.

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

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 diep subcutane injectie1.
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Ontwikkeld voor een verbeterde veiligheid 

In de verpakking vindt u een voorgevulde spuit1 die klaar is voor gebruik.

De injectiespuit heeft meerdere veiligheidskenmerken die ontworpen zijn 
om de injectie veilig te laten verlopen en prikincidenten te vermijden: de 
spuit is zo ontworpen dat hij goed vastgehouden kan worden tijdens 
de injectie. De spuit heeft een automatisch veiligheidssysteem met een 
naaldbeschermer. 

Deze medicatie dient uit het zicht en bereik van kinderen
gehouden te worden.  

Gebruiksklare voorgevulde injectiespuit

Als de injectie wordt toegediend door een arts, verpleegkundige 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. 

vingergrip

plastic schaaltje

zuiger

naalddopje

etiket met 
houdbaarheidsdatum

spuitbehuizing en 
naaldbeschermer

5



Voorbereiding

• Bewaar uw medicatie in de koelkast (2-8°C) in de originele 
verpakking. 

 

• Injectie van koud geneesmiddel kan pijnlijk zijn. Haal daarom uw 
medicatie 30 minuten voor de toediening uit de koelkast. Houd het 
gelamineerde zakje gesloten tot vlak voor de injectie.

 

 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 bladzijden 14-16 van dit boekje.

Voorbereiding van het toedienen van  Somatuline AutoSolution (lanreotide)
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• Controleer vóór het openen van het zakje of deze intact is en of 
de houdbaarheidsdatum van de medicatie niet is verstreken. De 
houdbaarheidsdatum staat gedrukt op de buitenverpakking en op 
de binnenverpakking. 

• Was uw handen met zeep. 

 

• Open het zakje langs de gestippelde lijn.

• Na openen van het beschermende gelamineerde zakje, moet het 
product onmiddellijk worden gebruikt.

 

• Haal de voorgevulde spuit uit het plastic schaaltje.

 

Voorbereiding van het toedienen van  Somatuline AutoSolution (lanreotide)
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• Bekijk de vloeistof in de voorgevulde spuit. Het betreft een half 
vaste, stroperige substantie die eruitziet als een gel en de kleur is 
wit tot bleekgeel.

• De oplossing kan kleine microbelletjes hebben die verdwijnen bij 
injecteren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de kwaliteit van 
het product.

• Wanneer een zorgverlener of iemand anders zoals een 
opgeleid familielid of vriend de injectie toedient: gebruik het 
bovenste buitendeel van de bil.

 

• Wanneer u zichzelf injecteert: gebruik de bovenste buitenkant 
van het dijbeen.

 

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

Voorbereiding van het toedienen van  Somatuline AutoSolution (lanreotide)
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• Maak de injectieplaats schoon.

 

• Neem voor het injecteren de voorgevulde spuit uit het schaaltje. 
Gooi het schaaltje weg.

• Houd de voorgevulde spuit in uw dominante hand vast en haal met 
uw andere hand het naalddopje eraf. Raak de naald niet aan. 

• Verwijder het naalddopje en gooi het weg.

 

Voorbereiding van het toedienen van  Somatuline AutoSolution (lanreotide)

9



1  

Het toedienen van Somatuline  ® AutoSolu

Inbrengen 

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

• Houd de huid rond de injectieplaats strak tussen duim en wijsvinger.

• Breng de naald in de volledige lengte (diep subcutane injectie), 
loodrecht (90°) in de huid, zonder op de huid van de injectieplaats 
te drukken, een huidplooi te nemen en te aspireren (de stamper of 
zuiger niet terugtrekken).

A  B

Injectie door een medisch
beroepsbeoefenaar of een

getraind persoon

OF

Zelfinjectie

C  
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Injecteren

• Laat de injectieplaats, die u met uw hand hebt vlak gestreken, los. 
Druk op de zuiger met een constante, zeer stevige druk. Injecteer 
het geneesmiddel langzaam. Meestal zijn hier 20 seconden voor 
nodig. Injecteer de volledige dosis en druk nog een laatste keer om 
er zeker van te zijn dat u de zuiger niet verder kunt indrukken.

Opmerking: blijf met uw duim druk op de zuiger uitoefenen om 
te voorkomen dat het automatische veiligheids-
systeem wordt geactiveerd.

2  

tion  ® (lanreotide) in 3 eenvoudige stappen 
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Terugtrekken

• Verwijder, zonder de druk op de zuiger te verminderen, de naald uit 
de injectieplaats.

• Laat dan de zuiger los. De naald zal automatisch in de naald-
beschermer getrokken worden waar hij permanent opgesloten 
zal zijn.

• Voer lichte druk uit op de injectieplaats met een droog watje of 
steriel gaasje om eventueel bloeden te voorkomen. Na de injectie 
de huid rondom de injectieplaats niet masseren of wrijven. 

 

3  
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Afvoer

•  Gooi de gebruikte spuit weg volgens de instructies van uw dokter 
of verpleegkundige. De spuit dient NIET te worden weggegooid 
met het huishoudelijk afval.
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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 meest voorkomende gemelde bijwerkingen zijn:
Raadpleeg de bijsluitertekst voor een volledig overzicht van mogelijke bijwerkingen. 

 •  Matige en kortdurende pijn op de injectieplaats, soms samengaand 
met roodheid, zwelling (knobbeltje) of gevoeligheid. Ook kunnen 
zich langer aanhoudende reacties op de injectieplaats voordoen, 
maar deze zijn van tijdelijke aard. 

 •  Darmklachten, waaronder diarree of dunne ontlasting, buikpijn, 
winderigheid en vettige, grijzige ontlasting. 

 •  Misselijkheid, braken, brandend maagzuur, verlies van eetlust.

 •  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. 

 •  Allergische huidreacties, haaruitval. 

 •  Ontsteking van de alvleesklier. 

Indien u één of meerdere van deze klachten ervaart,
meld deze dan bij uw arts.
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Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Somatuline 
AutoSolution gebruikt: 

 •  Als u diabetes mellitus (suikerziekte) heeft, aangezien lanreotide 
van invloed kan zijn op uw bloedsuikerspiegel. Uw arts kan uw 
bloedsuikerspiegel controleren en eventueel uw anti-diabetes behandeling 
wijzigen wanneer u met dit middel wordt behandeld. 

 •  Als u galstenen heeft, aangezien deze medicatie kan leiden tot de 
vorming van galstenen. Hiervoor dient u mogelijk periodiek gecontroleerd 
te worden. 

 •  Als u schildklierproblemen heeft, aangezien deze medicatie uw 
schildklierfunctie enigszins kan verminderen.

 •  Als u hartproblemen heeft, aangezien tijdens de behandeling 
sinusbradycardie (verlaagde hartslag) kan optreden. Extra voorzichtigheid 
dient te worden betracht wanneer een behandeling met Somatuline 
AutoSolution wordt gestart bij hartpatiënten met reeds aanwezige 
bradycardie.

Als één van het bovenstaande op u van toepassing is, dient u contact op te 
nemen met uw arts of apotheker. 

Vertel het aan uw arts als: 

 •  U naast Somatuline AutoSolution  nog andere geneesmiddelen recentelijk 
heeft gebruikt, nu gebruikt of gaat gebruiken;

  -  Ciclosporine (een geneesmiddel dat de immuunreactie vermindert, 
bijvoorbeeld na transplantatie of in geval van een auto-immuunziekte), 

  -  Bromocriptine (dopamine-agonist gebruikt bij de behandeling 
van tumoren van de hypofyse en bij de ziekte van Parkinson of om 
melkafscheiding te voorkomen na de bevalling), 

  -  Bradycardie-inducerende middelen (medicatie die de hartslag 
omlaag brengt, bijvoorbeeld bètablokkers). 

  Aanpassing van de dosis van dergelijke co-medicatie kan worden 
overwogen door uw arts. 

Belangrijke veiligheidsinformatie over Somatuline   ® AutoSolution   ® (lanreotide) 
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Zwangerschap en borstvoeding  
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u 
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit 
geneesmiddel gebruikt. Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, dient 
Somatuline alleen aan u toegediend te worden indien dit echt noodzakelijk is. 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
 •  Zodra u zich realiseert dat u géén vervolginjectie heeft gehad, moet u dit uw 

behandelteam zo snel mogelijk laten weten, zij kunnen u advies geven over het 
tijdstip van de volgende injectie. Dien uzelf geen extra injectie toe zonder overleg 
met uw zorgverlener. 

Als u stopt met het gebruik van dit middel
 •  Een onderbreking van meer dan één dosis of vroegtijdige beëindiging van de 

behandeling met Somatuline AutoSolution kan het succes van uw behandeling 
beïnvloeden. Raadpleeg eerst uw arts voordat u stopt met de behandeling. 

Als u nog vragen of twijfels heeft, 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.
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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: _______________________________________________________

Afspraak met:_______________________________________________________  

Datum en tijd: _______________________________________________________
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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: _______________________________________________________

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: _______________________________
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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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