
patiëntenbegeleiding 
bij het opstarten van 
simponi®

Praktische informatie voor de arts-patiënt
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Praktische 
richtlijnen voor het 
gebruik van simPoni®

De doeltreffendheid van Simponi® werd aangetoond in 
grootschalige studies in het kader van een internationaal 
studieprogramma, uitgevoerd bij meer dan 2.300 patiënten 
(1). Simponi® biedt een optimaal comfort en wordt goed 
verdragen (1).
Simponi® 50mg kan door de patiënt zelf worden toegediend, 
elke maand op dezelfde dag. Simponi® is verkrijgbaar in de 
vorm van een vernieuwende injectiepen SmartJect® van 
0,5ml voor eenmalig gebruik.
De behandeling met Simponi® moet worden voorgeschreven 
en opgevolgd door een reumatoloog die ervaring heeft 
met de behandeling van de bovenvermelde ernstige 

aandoeningen. Na voorschrift en advies van de raadgevende 
arts wordt de behandeling goedgekeurd voor een periode 
van 6 maanden.
U hebt starterkits gekregen die u kunt uitdelen aan de 
patiënten bij wie u een behandeling start.
Het is van primordiaal belang dat u of de verpleegkundigen 
die speciaal daarvoor zijn opgeleid, een gedetailleerde 
uitleg geeft bij het voorschrift om er zeker van te zijn dat 
de injectie op de juiste manier wordt toegediend en om 
vragen en bezorgdheden van de patiënten te beantwoorden. 
Deze aanpak zou de therapietrouw en het comfort van uw 
patiënten moeten bevorderen. Indien nodig is het echter ook 
toegestaan om een beroep te doen op thuisverpleegkundigen 
om de injecties toe te dienen.

Advies voor zelfinjectie
Dankzij de zelfinjectie van Simponi® kan de patiënt zijn 
behandeling zelf toedienen en is het risico kleiner dat de 
patiënt zijn injecties zou vergeten of de behandeling zou 
stopzetten omdat hij geen hulp krijgt bij de injectie. De 
‘starterkit’ bevat alle accessoires en uitleg over de zelfinjectie 
(zie verder). Alleen de SmartJect® moet in de apotheek 
worden afgeleverd.

Simponi® (golimumab) is een humane monoklonale antistof. Bij volwassenen is 
het de eerste TNF-alfa-antagonist die maandelijks subcutaan wordt toegediend. 
Simponi® is goedgekeurd voor de volgende indicaties (1):
- actieve, matige tot ernstige reumatoïde artritis (in combinatie met 

methotrexaat);
- actieve, progressieve artritis psoriatica;
- actieve, ernstige spondylitis ankylosans.

Simponi®, de eerste TNF-alfa- 
antagonist die doeltreffend is bij  
subcutane toediening eenmaal  
per maand en zeer eenvoudig  
is in gebruik (1).

Bij de aflevering van Simponi® dient u de 
patiënt op het hart te drukken  
de rubriek ‘instructies voor toediening’  
van de patiëntenbijsluiter (in de verpakking) 
van Simponi® te raadplegen, alsook het 
patiëntenmateriaal (stap voor stap gids voor 
zelfinjectie, DVD training voor toediening) 
aanwezig in de ‘starterkit’  te bekijken. 
Aldus wordt de patiënt vertrouwd met de 
toediening van Simponi®.

De SmartJect® bevat een reeks gebruiks vriendelijke 
functies om de injectie te vergemakkelijken. De naald van 
de pen is altijd verborgen.



Aanbevelingen voor de patiënt
(Voor de volledige informatie gelieve steeds de patiënten- en de wetenschappelijke bijsluiter te raadpleggen)

Voor gebruik
•	 Het product mag niet worden toegediend als de patiënt 

koorts, keelpijn of een verkoudheid heeft of hoest. 
Voordat de behandeling wordt gestart, moet de patiënt 
worden gescreend op tuberculose.

•	 De patiënt moet eraan herinnerd worden dat hij elke arts  
bij wie hij inmiddels op consultatie gaat, moet mel-
den welke geneesmiddelen, vitamines en voedings-
supplementen op basis van planten hij inneemt.

•	 Simponi® bevat sorbitol, dat soms allergische reacties kan 
veroorzaken. Sommige delen van de SmartJect® bevatten 
latex, wat allergische reacties kan veroorzaken.

•	 Simponi® moet altijd in de koelkast (en niet in de vriezer 
worden bewaard) bij 2 tot 8°C. De houdbaarheid is  
6 maanden.

•	 Vóór de injectie moet het product op kamertemperatuur 
worden gebracht (de SmartJect® uit de koelkast halen en  
30 minuten uit de doos bij kamertemperatuur laten liggen).

•	 De SmartJect® mag niet geschud worden en de dop of de 
naaldbescherming mag niet verwijderd worden voordat 
de injectiepen op kamertemperatuur is.

•	 Sommige vaccins worden ontraden tijdens behandeling 
met Simponi®.

Waar de injectie zelf toedienen?

•	 Simponi® kan worden toegediend in het midden van de 
dij of de onderbuik, onder de navel behalve in de zone 
direct onder de navel (die bevat immers veel bloedvaten 
en bij injectie zou per ongeluk een bloedvat kunnen 
worden geraakt).

•	 De injectie mag niet worden toegediend op een plaats 
waar de huid pijn doet of waar er littekens of striemen zijn.

•	 De injectie wordt bij voorkeur altijd op een andere plaats 
uitgevoerd. Het is goed om de patiënt aan te raden een 
overzicht bij te houden of de al gebruikte injectieplaatsen 
op te schrijven om een ‘beurtrol’ te kunnen toepassen. 

•	 De SmartJect® is voorzien van een zeer dunne, korte naald 
die niet tot in de spier komt en dus minder pijn doet.

Hoe?

1. Draai de dop van de naald om de beveiliging te verbreken 
en verwijder de dop.

2. De injectie moet worden uitgevoerd binnen de vijf 
minuten na verwijdering van de dop.

3. Duw het open uiteinde van de SmartJect® tegen de huid 
in een hoek van 90°.

4. Duw de SmartJect® tegen de huid en druk dan op de knop. 
De eerste klik lanceert de injectie. Na 3 tot 6 seconden 
volgt een tweede klik. Na indrukken van de knop kan 
het 15 seconden duren voordat de tweede klik wordt 
gehoord. De patiënt is er dan zeker van dat de injectie 
goed is uitgevoerd.

Na de injectie?
1. Na injectie niet op de huid wrijven.
2. De gele indicator moet zichtbaar zijn; die indicator 

bevestigt dat de pen goed werd gebruikt.
3. De patiënt dient de gebruikte SmartJect® onmiddellijk na 

de injectie in een naaldcontainer weg te gooien, of in een 
sterke, prikveilige container met een afsluitbaar deksel op 
te bergen. De volle naaldcontainers moeten behandeld 
worden volgens de lokale voorschriften.

4. Mogelijke reacties op de injectieplaats zijn een lichte 
roodheid, een zwelling, een hematoom, urticaria, pijn of 
irritatie. Het is nuttig uw patiënt aan te raden om contact 
met u op te nemen als de injectieplaats blijft bloeden, als de 
injectie veel pijn doet of als hij klaagt van uitslag of koorts.

In geval van twijfel, raadpleeg steeds de wetenschappelijke 
bijsluiter en/of de patiëntenbijsluiter.

Voor injectie van het product moet de patiënt 
zijn handen wassen met warm water en zeep 
en ze afdrogen met een handdoek die alleen 
daarvoor wordt gebruikt.

V o o r  V r a g e n
Gratis nummer voor artsen: 0800/38.693

e-mail: MSD_Belgiuminfo@merck.com



Kalender van de injecties
Met de zelfklevers die in de startkit zitten, kan de patiënt zijn 
agenda merken om een regelmatige injectie EENMAAL PER 
MAAND te verzekeren.

Als de dosis minder dan 2 weken te laat wordt toegediend, 
wordt het normale injectieschema gewoon voortgezet 
zonder de kalender te veranderen (1).

Als de dosis meer dan 2 weken over tijd wordt toegediend, 
moet een nieuwe planning worden opgesteld vanaf de 
datum van die injectie met telkens een interval van 1 maand.

Conclusie
Simponi® is een belangrijke aanwinst bij de behandeling van 
ernstige aandoeningen zoals artritis psoriatica, reumatoïde 
artritis en spondylitis ankylosans. De injectie hoeft maar 
EENMAAL PER MAAND te worden toegediend en dankzij de 
technologie van de SmartJect® kan de patiënt de injecties 
zelf gemakkelijk toedienen.
Om die voordelen te maximaliseren is een gedetailleerde in-
formatie van primordiaal belang om de patiënt voor te be-
reiden op de zelfinjectie en om een optimaal vertrouwens-
klimaat voor hem te creëren, want dat is bevorderlijk voor 
zijn therapietrouw en zijn comfort.

1. Simponi® Wetenschappelijke bijsluiter 28/07/2010.

De starterkit
U overhandigt de startkit als u voor de eerste keer Simponi® 
voorschrijft. Die kit bevat al het materiaal voor een 
gemakkelijke zelfinjectie:
•	 de stapsgewijze gids voor zelfinjectie met alle praktische 

details voor de injectie en vragen die vaak door de 
patiënten worden gesteld. Het wordt aanbeloven om die 
vragen samen met de patiënt door te nemen;

•	 tampons doordrenkt met alcohol, gaaskompressen,  
pleisters en een naaldcontainer voor de gebruikte 
SmartJects® (maximaal 5 SmartJects® per container);

•	 een coldpack (dat uit de koelkast wordt gehaald voordat de 
patiënt zijn SmartJect® in de apotheek gaat halen) om het 
product op de juiste temperatuur te bewaren;

•	 een zakje voor een praktisch beheer van de behandeling met:
- een reisdocument (identificatiefiche van de patiënt, die 

u moet ondertekenen),
- signalisatiefiche met belangrijke veiligheidsinformatie 

(voor en tijdens de behandeling), onder andere 
de problematiek van mogelijke infecties onder 
behandeling;

- de bi js luiter:  informatie voor  gebruikers  van Simponi® 
met i l lustratie  van de zelf injec t ie,  de adressen van de 
vergunninghouders  en/of  de f i rma’s  die  het  produc t  in 
de verschi l lende Europese landen distr ibueren;

- zelfklevers die in de agenda worden gekleefd op de 
voorziene datum van de injecties (eenmaal per maand).
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