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Octreotide-injectie
uitgesproken als (ok tree' oh tide)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Octreotide-injectie met onmiddellijke afgifte wordt gebruikt om de hoeveelheid groeihormoon (een natuurlijke stof) te 

verminderen die wordt geproduceerd door mensen met acromegalie (aandoening waarbij het lichaam te veel groeihormoon 

aanmaakt, waardoor de handen, voeten en gelaatstrekken groter worden; gewrichtspijn en andere symptomen) die niet kunnen 

worden behandeld met een operatie, bestraling of een ander medicijn. Octreotide-injectie met onmiddellijke afgifte wordt ook 

gebruikt om diarree en blozen onder controle te houden die worden veroorzaakt door carcinoïde tumoren (traag groeiende 

tumoren die natuurlijke stoffen afgeven die symptomen kunnen veroorzaken) en vasoactieve intestinale peptide-afscheidende 

adenomen (VIP-omen; tumoren die zich in de pancreas vormen en natuurlijke stoffen afgeven die symptomen kunnen 

veroorzaken). Octreotide langwerkende injectie wordt gebruikt om acromegalie, carcinoïde tumoren, en VIP-omen bij mensen die 

met succes zijn behandeld met octreotide-injectie, maar liever minder vaak injecties krijgen. Octreotide-injectie zit in een klasse 

medicijnen die octapeptiden worden genoemd. Het werkt door het verminderen van de hoeveelheden van bepaalde natuurlijke 

stoffen die door het lichaam worden geproduceerd.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Octreotide wordt geleverd als een oplossing met onmiddellijke afgifte (vloeistof) voor injectie die subcutaan (onder de huid) of 

intraveneus (in een ader) moet worden geïnjecteerd Octreotide wordt ook geleverd als een langwerkende injectie die door een 

arts in de spieren van de billen moet worden geïnjecteerd of verpleegster. Octreotide-injectie met onmiddellijke afgifte wordt 

gewoonlijk 2 tot 4 keer per dag geïnjecteerd. Octreotide langwerkende injectie wordt gewoonlijk eenmaal per 4 weken 

geïnjecteerd. Injecteer octreotide-injectie met onmiddellijke afgifte elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. Volg de aanwijzingen 

op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Injecteer octreotide-

injectie precies zoals aangegeven. Injecteer er niet meer of minder van of injecteer het vaker dan uw arts heeft voorgeschreven.

Als u nog niet wordt behandeld met een octreotide-injectie, begint u uw behandeling met een octreotide-injectie 

met onmiddellijke afgifte. U wordt gedurende 2 weken behandeld met de injectie met onmiddellijke afgifte en uw 

arts kan uw dosis gedurende die tijd geleidelijk verhogen. Als de medicatie voor u werkt en geen ernstige 

bijwerkingen veroorzaakt, kan uw arts u na 2 weken de langwerkende injectie geven. Om uw toestand onder 

controle te houden, moet u mogelijk de injectie met onmiddellijke afgifte gedurende 2 weken of langer blijven 

krijgen nadat u uw eerste dosis van de langwerkende injectie heeft gekregen. Uw arts kan uw dosis van de 

langwerkende injectie verhogen of verlagen 2 of 3 maanden nadat u deze voor het eerst heeft gekregen.
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Als u wordt behandeld voor een carcinoïde tumor of VIP-oom, kunt u tijdens uw behandeling af en toe last krijgen van 

verergering van uw symptomen. Als dit gebeurt, kan uw arts u vertellen dat u de injectie met onmiddellijke afgifte een 

paar dagen moet gebruiken totdat uw symptomen onder controle zijn.

Als u acromegalie heeft en bent behandeld met bestralingstherapie, zal uw arts u waarschijnlijk vertellen om gedurende 4 

weken per jaar geen octreotide-injectie met onmiddellijke afgifte te gebruiken of niet gedurende 8 weken per jaar de 

langwerkende octreotide-injectie te krijgen. Hierdoor kan uw arts zien hoe de bestralingstherapie uw toestand heeft 

beïnvloed en kan hij beslissen of u nog steeds met octreotide moet worden behandeld.

Octreotide-injectie met onmiddellijke afgifte wordt geleverd in injectieflacons, ampullen en doseerpennen die 

medicatiepatronen bevatten. Zorg ervoor dat u weet in welk type container uw octreotide wordt geleverd en welke 

andere benodigdheden, zoals naalden, spuiten of pennen, u nodig heeft om uw medicatie te injecteren.

Als u de injectie met onmiddellijke afgifte uit een injectieflacon, ampul of doseerpen gebruikt, kunt u de 
medicatie mogelijk zelf thuis injecteren of een vriend of familielid de injecties laten uitvoeren. Vraag uw 
arts om u of de persoon die de injecties gaat uitvoeren te laten zien hoe u de medicatie moet injecteren. 
Bespreek ook met uw arts waar op uw lichaam u de medicatie moet injecteren en hoe u de injectieplekken 
moet afwisselen, zodat u niet te vaak op dezelfde plek injecteert. Kijk altijd naar de vloeistof voordat u uw 
medicatie injecteert. en gebruik het niet als het troebel is of deeltjes bevat. Controleer of de 
houdbaarheidsdatum niet is verstreken, of de oplossing voor injectie de juiste hoeveelheid vloeistof bevat 
en of de vloeistof helder en kleurloos is. Gebruik geen injectieflacon, ampul of doseerpen als de 
houdbaarheidsdatum is verstreken,

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van de fabrikant die bij het medicijn wordt geleverd. Deze instructies 
beschrijven hoe u een dosis octreotide-injectie moet injecteren. Neem zeker contact op met uw apotheker of 
arts als u vragen heeft over het injecteren van dit medicijn.

Gooi gebruikte doseerpennen, injectieflacons, ampullen of spuiten weg in een prikbestendige container. 
Overleg met uw arts of apotheker hoe u de prikbestendige container weggooit.

Octreotide-injectie kan uw symptomen onder controle houden, maar het zal uw toestand niet genezen. Blijf octreotide-injectie 

gebruiken, zelfs als u zich goed voelt. Stop niet met het gebruik van octreotide-injectie zonder met uw arts te overleggen. Als u stopt 

met het gebruik van octreotide-injectie, kunnen uw symptomen terugkeren.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u octreotide-injectie gebruikt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor octreotide-injectie, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van octreotide-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten. Als u de langwerkende 
injectie gaat gebruiken, vertel het dan ook aan uw arts als u allergisch bent voor latex.
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vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor 
dat u een van de volgende vermeldt: bètablokkers zoals atenolol (Tenormin), labetalol 
(Normodyne), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) en propranolol (Inderal); 
bromocriptine (Cycloset, Parlodel); calciumkanaalblokkers zoals amlodipine (Norvasc), diltiazem 
(Cardizem, Dilacor, Tiazac, anderen), felodipine (Plendil), nifedipine (Adalat, Procardia), nisoldipine 
(Sular) en verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); ciclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); 
insuline en orale medicatie voor diabetes; kinidine; en terfenadine (Seldane) (niet beschikbaar in 
de VS).

vertel het uw arts als u wordt gevoed door totale parenterale voeding (TPN; voeden door een vloeistof met 
voedingsstoffen rechtstreeks in een ader te geven) en als u diabetes of hart-, lever- of nierziekte heeft of ooit heeft 
gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. U kunt 
mogelijk zwanger worden tijdens uw behandeling met octreotide, zelfs als u vóór uw behandeling niet 
zwanger kon worden omdat u acromegalie heeft. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die voor u 
werken. Als u zwanger wordt terwijl u een octreotide-injectie krijgt, neem dan contact op met uw arts.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u bent vergeten een dosis van de injectie met onmiddellijke afgifte te injecteren, injecteer dan de gemiste dosis zodra u 

eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale 

doseringsschema. Injecteer geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

Als u een afspraak mist om een   dosis van de langwerkende injectie te krijgen, neem dan contact op met uw arts om de afspraak 

te verplaatsen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Dit medicijn kan veranderingen in uw bloedsuikerspiegel veroorzaken. U moet weten wat de symptomen zijn van een hoge en lage 

bloedsuikerspiegel en wat u moet doen als u deze symptomen heeft.

Octreotide-injectie kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van 
deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

diarree

constipatie

bleke, volumineuze, stinkende ontlasting

constant de behoefte voelen om de darmen te legen

gas-

buikpijn

misselijkheid
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maagzuur

hoofdpijn

duizeligheid

vermoeidheid

rug-, spier- of gewrichtspijn

bloedneus

haaruitval

pijn in het gebied waar de medicatie werd geïnjecteerd

visie verandert

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts:

pijn in de rechterbovenhoek van de maag, het midden van de maag, rug of schouder

geel worden van de huid of ogen

vertraagde of onregelmatige hartslag

traagheid

gevoeligheid voor kou

bleke, droge huid

broze nagels en haar

opgezwollen gezicht

Schorre stem

depressie

zware menstruatie

zwelling aan de basis van de nek

beklemming in de keel

moeite met ademhalen en slikken

uitslag

jeuk

Octreotide-injectie kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft 
tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 
Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).
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wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Als u de langwerkende injectie thuis bewaart totdat het tijd is voor injectie door uw arts of verpleegkundige, 
moet u deze in de originele doos in de koelkast bewaren en tegen licht beschermen. Als u de oplossing voor 
injectie met onmiddellijke afgifte in ampullen, injectieflacons of doseerpennen gaat bewaren, moet u deze in 
de originele doos in de koelkast bewaren om deze tegen licht te beschermen; niet bevriezen. U kunt de 
injectieflacons met meerdere doses met onmiddellijke afgifte na het eerste gebruik maximaal 14 dagen bij 
kamertemperatuur bewaren. U kunt de doseerpen met onmiddellijke afgifte na het eerste gebruik maximaal 
28 dagen bij kamertemperatuur bewaren met de pendop er altijd op. U kunt de injectieflacons en ampullen 
met onmiddellijke afgifte voor eenmalig gebruik maximaal 14 dagen bij kamertemperatuur bewaren,

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals 

wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze 

gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen 

sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en 

bereik is.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en 

andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de 

beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw 

apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over 

terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p 

[http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

vertraagde of onregelmatige hartslag

duizeligheid

flauwvallen

blozen

diarree

zwakheid

gewichtsverlies

wat moet ik nog meer weten?
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Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal voor en tijdens uw behandeling bepaalde 

laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw lichaam op de injectie met octreotide te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie gebruiken. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van 
uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zelfzorg) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te 
nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Bynfezia®

Sandostatine®

Sandostatine®LAR-depot
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