
Betreft:  
Afspraak overstap nieuw groeihormoon vanwege terugroepen groeihormoon Zomacton 

Beste ouders / verzorgers, 

U ontvangt deze brief omdat uw kind wordt behandeld met het groeihormoon Zomacton®. Wij zijn 
door de fabrikant geïnformeerd dat er technische problemen kunnen zijn met de naaldloze 
toedieningspen (Zomajet®-systeem). Omdat de veiligheid van uw kind en u als ouder voorop staat, 
zijn we helaas genoodzaakt om de huidige behandeling met Zomacton® te stoppen. Dat betekent dat 
uw kind over moet stappen op een ander groeihormoon. Dit nieuws komt -ook voor ons onverwachts
en we kunnen ons voorstellen dat dit u overvalt. Hieronder leggen we uit wat dit voor u  en uw kind
betekent. Ook hebben we voor u een afspraak gepland om u en uw kind te begeleiden bij  de
overstap op een ander groeihormoon: 

Waarom stoppen met Zomacton® groeihormoontoediening? 
Omdat er gevallen bekend zijn waarbij de naaldloze toedieningspen (de Zomajet®) spontaan uit 
elkaar springt, haalt de fabrikant deze pen per direct uit de handel. De fabrikant zal geen andere pen
produceren. Dat betekent helaas dat er geen mogelijkheid is om de naaldloze pen te vervangen. Deze 
maatregel is in afstemming met de Inspectie van de Gezondheidszorg genomen waarbij het belang 
van patiëntveiligheid voorop staat. Belangrijk is te weten dat over het groeihormoon zelf geen 
klachten zijn, het gaat dus alleen om de toedieningspen. 

Wat betekent dit voor de behandeling van uw kind? 
Het is belangrijk dat we de behandeling met groeihormoon voortzetten. Daarom gaan we uw kind 
met een ander merk groeihormoon behandelen. De naam van dit groeihormoon is Omnitrope®. Op 
www.omnitrope.nl kunt u inloggen met wachtwoord: EU/1/06/332/014 om de voorlichtingsfilm te 
bekijken. Dit groeihormoon kunt u met een klein kort naaldje op dezelfde plek toedienen. We 
begrijpen dat dit voor kinderen met prikangst spannend kan zijn. Maar u kunt het naaldje 
afschermen met een naaldbeschermer, waardoor uw kind de naald niet ziet. Enkele jaren geleden is 
een grote groep kinderen overgestapt van Zomacton® naar Omnitrope®. Onze ervaring is dat 
kinderen hier met goede begeleiding weinig hinder van hoeven te ondervinden. De levering door
de  Radboudapotheek blijft gehandhaafd zoals u van ons gewend bent. 

Wat te doen met de Zomajet® pen en het resterende groeihormoon? 
We willen u vragen per direct te stoppen met het gebruik van de Zomajet® pen. Dit betekent dat u 
kind maximaal 1-2 weken geen groeihormoon krijgt. Ook verzoeken we om de Zomajet® pen te 
retourneren in de bijgesloten retourenvelop (postzegel niet nodig). Tevens vragen we u om het 
resterende groeihormoon Zomacton® gekoeld mee te nemen en bij ons in te leveren op de dag van 
de afspraak. 

Welke begeleiding bieden we bij de overstap naar een ander groeihormoon? Wij vinden het
belangrijk om u en uw kind goed te begeleiden bij de overgang naar een ander  groeihormoon.
Daarom hebben we een afspraak voor u ingepland met een gespecialiseerde
kinderverpleegkundige die u meer uitleg en een instructie geeft over het nieuw te starten 
groeihormoon. Als uw kind prikangst heeft, sluit er ook pedagogisch medewerker met ervaring
op  het gebied van groeihormoon aan. Wij houden ons hierbij natuurlijk aan de geldende 
coronamaatregelen van het Radboudumc. Dit betekent dat één of beide ouders welkom zijn, maar 
we geen broertjes en zusjes of andere familieleden kunnen ontvangen. Eventuele reiskosten en 
parkeerkosten voor deze afspraak kunnen wij vergoeden.  



Meer informatie 
Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief, neem dan contact met ons per mail via 
zomajet.vkkg@radboudumc.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Met vriendelijke groet, 

Kinderendocrinologen, kindernefrologen en verpleegkundigen  
Radboudumc Amalia kinderziekenhuis 


