
Brochure Belangrijke 
informatie voor de  
patiënt 
MEDTRONIC MINIMED 
IMPLANTEERBAAR 
INSULINEPOMPSYSTEEM 

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het 
geneesmiddel Insuman Implantable 400 IU/ml. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel 
uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Insuman Implantable 400 IE/ml te waarborgen. 
(RMA versie 06/2026).
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Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: lees aandachtig de SKP (in bijlage) vooraleer 
Insuman Implantable 400 IE/ml voor te schrijven (en/of te gebruiken en/of af te leveren). De volledige en 
geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een 
geneesmiddel”. 
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In deze brochure 

1. Doel van dit materiaal pagina 3

2.  Uw verantwoordelijkheden  pagina’s 4 – 5

3.  Reageren op alarmsignalen en berichten pagina’s 6 – 7

4. Vragen en antwoorden  pagina’s 8 – 10 

Deze beknopte gids is geen volledige handleiding.

U vindt aanvullende informatie in uw patiëntenhandleiding.
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1. DOEL VAN DIT MATERIAAL
•  Deze informatie maakt deel uit van het Belgische 

risicobeheerplan, dat informatiemateriaal beschikbaar stelt 
aan gezondheidszorgbeoefenaars (en patiënten). Deze 
bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel 
een veilig en doeltreffend gebruik van Insuman Implantable 
400 IU/ml te waarborgen.

•  De houder van de vergunning voor het in de handel 
brengen van dit geneesmiddel moet een gecontroleerd 
distributiesysteem voor Insuman Implantable 400 UI/ml 
(oplossing voor infusie) invoeren om te garanderen dat het 
geneesmiddel enkel beschikbaar is voor centra die door 
Medtronic zijn gecertificeerd als geschikte instellingen 
waarvan het personeel een gepaste opleiding heeft genoten 
over het gebruik van de implanteerbare pomp Medtronic 
MiniMed en over de persoonlijke communicator van de 
pomp (PCC).

•  De houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
van dit geneesmiddel moet zich ervan vergewissen dat 
het opleidingsprogramma voor de centra de volgende 
elementen bevat:  
-  Alarmen en berichten weergeven op het toestel en te 

treffen maatregelen

•  De houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
van dit geneesmiddel moet zich ervan vergewissen dat alle 
centra de volgende elementen hebben ontvangen in de 
nationale ta(a)l(en): 
- SKP en bijsluiter voor de patiënt  
- Kaarten met informatie voor noodgevallen  
- Bijsluiter Insuman Implantable 
- Bijsluiter met belangrijke informatie over de implanteerbare  
 insulinepomp Medtronic MiniMed.

•  Implanteerbare insulinepomp: Handleiding voor de arts

• Beknopte gids voor de arts over de voornaamste    
 programmatiefuncties

Er is bij u een MiniMed implanteerbare insulinepomp (MIP) geïmplanteerd. Om goed te kunnen omgaan 
met de pomp moet u van de arts leren wat de implanteerbare-insulinepompbehandeling inhoudt en hoe u 
het systeem moet bedienen.

U ontvangt van de arts ook een Patiëntenhandleiding, waarin alle relevante informatie over het systeem staat. 
Als u vragen hebt waarvoor u geen antwoord vindt in de handleiding, spreekt u er dan met uw arts over. 

Deze bijsluiter met belangrijke informatie voor de patiënt legt de belangrijke informatie vast die u moet 
weten om het MIP-systeem met Insuman Implantable 400 IE/ml te gebruiken.
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2. UW VERANTWOORDELIJKHEID
Het grootste deel van de tijd regelt u de therapie zelf. U hebt dus een belangrijke rol bij goed beheer en veilig gebruik van de MIP 
met Insuman Implantable 400 IE/ml insuline. De belangrijkste zaken waar u verantwoordelijk voor bent, zijn:

Wat? Waarom?

Uw bloedglucosespiegel ten minste 4 keer 
per dag controleren, met de methode en de 
frequentie die uw arts heeft aanbevolen. Het 
systeem controleert uw bloedglucosespiegel 
immers niet.

Uit de resultaten van uw bloedglucosemetingen kunt u afleiden hoe goed de 
diabetes onder controle is. U moet de resultaten van uw bloedsuikermetingen 
gebruiken om te bepalen hoeveel insuline uw pomp moet afgeven, met 
behulp van de persoonlijke pompcommunicator (PPC).

Bolussen en tijdelijke basale snelheden 
programmeren met uw PPC.

U moet weten hoe u met behulp van de PPC een insulinebolus kunt afgeven 
die past bij uw maaltijden, lichaamsbeweging en andere persoonlijke 
gebeurtenissen. 
Met de PPC kunt u een tijdelijke basale snelheid programmeren en afgeven (als 
een kortdurende wijziging van de basale snelheid nodig is, bijvoorbeeld tijdens 
het sporten). 

Om de 4 weken de AA-batterij van 1,5 V 
vervangen in de PPC. 

Om ervoor zorgen dat de batterij nooit helemaal leeg raakt.

Om de 40 tot 45 dagen de insuline in de pomp 
laten bijvullen in het ziekenhuis.

Om ervoor te zorgen dat het reservoir nooit leeg maar ook niet bijna leeg raakt. 
Om ervoor te zorgen dat de insuline in de pomp stabiel blijft.
NB: U moet de pomp uiterlijk om de 45 dagen laten bijvullen.
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Een diagnostische test van uw pompsysteem 
uitvoeren.

U moet een zelftest doen als u denkt dat de pomp of de PPC misschien is 
beschadigd door oorzaken als water, een sportincident, elektrotherapie 
(hartdefibrillator), echografie of röntgenstraling.
De pomp stuurt een bericht naar de PPC als uit de zelftest blijkt dat de pomp 
en PPC correct werken.

Altijd de ingevulde Patiënteninformatiekaart 
voor noodgevallen bij u dragen.

Op deze kaart staat dat u een implanteerbare pomp hebt. De kaart bevat ook 
telefoonnummers in geval van nood.

Altijd beschikken over alternatieve insuline en 
de hulpmiddelen voor toediening.

Uitrusting (insuline en injectiehulpmiddelen), voor toediening, voor het geval 
de PPC of de pomp niet goed functioneert. Bespreek van tijd tot tijd met uw 
arts hoe u het beste insuline kunt toedienen voor het geval uw MiniMed 2007D 
implanteerbare pompsysteem niet goed werkt.

Altijd beschikken over een vorm van 
snelwerkende suiker.

Daarmee kunt u een hypoglykemie behandelen.

De complete instructies voor de pomp vindt u in de 
patiëntenhandleiding.

Waarschuwing: De pomp mag niet worden blootgesteld 
aan ultrageluidsbehandeling (niersteenvergruizing), 
stralingsbehandeling of MRI (magnetic resonance imaging: 
magnetische-resonantiebeeldvorming), hoogten boven 
2.439 meter, duiken dieper dan 7,6 meter, of aan extreme 
lichaamstemperaturen (40 °C).

De PPC is een elektronisch apparaat en kan schade oplopen bij 
een val. Laat de PPC niet nat worden en breng de PPC niet in 
een zeer warme of vochtige omgeving, zoals een stoombad of 
sauna. 
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3. REAGEREN OP ALARMSIGNALEN EN BERICHTEN
Het Medtronic implanteerbare pompsysteem kan verscheidene alarmsignalen en berichten afgeven die bijdragen aan een 
betrouwbare werking van de systemen. De pomp kan een akoestisch alarmsignaal afgeven dat u waarschuwt om aandacht aan uw 
pomp te besteden. Er zijn drie soorten PPC-alarmsignalen: akoestische en visuele alarmsignalen en trilsignalen. Bovendien verschijnt 
er een bericht op het PPC-scherm met daarin het pomptype of de reden van het PPC-alarm.

In het geval dat uw pomp een continu akoestisch alarmsignaal afgeeft, al of niet met een begeleidend PPC-bericht, is er een 
belangrijk probleem met uw pomp en geeft deze geen insuline meer af. Dit akoestische alarmsignaal kan niet worden gestopt met 
de PPC, en zal pas ophouden wanneer de batterij van de pomp leeg is.

Wanneer dit alarm optreedt, ga uw bloedglucosespiegels dan vaker meten dan 4 keer per dag, neem onmiddellijk contact op met 
uw arts en schakel over op conventionele insuline-uitrusting (insuline en injectiehulpmiddelen). Uw arts zal een afspraak maken om 
de pomp te verwijderen en te vervangen.

Alarm Betekenis Uw actie

POMP- ZWAKKE BATTERIJ
De batterij van de pomp heeft een 
levensduur van minder dan 8 weken.

Neem onmiddellijk contact op met uw 
arts. Uw arts zal een afspraak maken voor 
vervanging van de pomp en zal u in de 
tussentijd mogelijk overzetten op een 
conventionele insulinebehandeling.

POMP ZELFTEST MISLUKT
De pomp ontdekt een storing tijdens 
de zelftest en stopt met de afgifte van 
insuline.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts.
Schakel direct over op de conventionele 
behandeling die u met uw arts hebt 
afgesproken.
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POMP GESTOPT 
Er is een circuitfout/systeemfout; de pomp 
stopt automatisch en geeft geen insuline 
meer af.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts.
Schakel direct over op de conventionele 
behandeling die u met uw arts hebt 
afgesproken.

PPC-ZWAKKE BATTERIJ
De PPC heeft nog maar vermogen voor 
een paar opdrachten. 

Vervang de AA-batterij onmiddellijk.

POMP BIJNA LEEG
Het pompreservoir bevat minder dan 800 
eenheden insuline

Neem onmiddellijk contact op met uw arts.
Plan zo snel mogelijk een bijvulling van de 
pomp.
Als u wacht tot de pomp helemaal leeg is, kan 
de pomp schade oplopen.

LEEG RESERVOIR
Het pompreservoir bevat minder dan 400 
eenheden insuline.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts.
Plan zo snel mogelijk een bijvulling van de 
pomp.
Als u wacht tot de pomp helemaal leeg is, kan 
de pomp schade oplopen.

UURMAXIMUM 
VERSTREKEN

U hebt geprobeerd om meer dan 2,5 keer 
de vooraf geprogrammeerde maximale 
bolus in 1 uur af te geven.

Verwijder het bericht door op SEL en ACT te 
drukken. Wacht tot de bolus het uurmaximum 
niet overschrijdt.

Verwijder een alarmbericht door op SEL en ACT te drukken en 
neem onmiddellijk contact op met uw arts. In het geval van 
een continu akoestisch alarmsignaal, kan het alarmsignaal niet 
worden gestopt.
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4. VRAGEN EN ANTWOORDEN
Kan ik per ongeluk een overdosis insuline afgeven? 
U dient de instructies van uw arts voor uw insulinetoediening 
op te volgen. Uw arts zal een maximum programmeren voor 
basale insulinesnelheid en bolus. Deze maxima zijn specifiek op 
uw behoeften afgestemd. Het alarmbericht “UURMAXIMUM 
VERSTREKEN “ wordt weergegeven als u probeert meer dan 2,5 
keer de maximale bolus in één uur te programmeren.

Welke waarschuwing zou ik krijgen bij onvoldoende 
insulineafgifte? 
Als uw pomp te weinig insuline afgeeft, zult u hyperglykemie 
opmerken (hoge bloedsuikerspiegel) ondanks verhoging van de 
insulinedoses om uw hoge bloedsuikerspiegel te verlagen. Als dat 
gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts. Uw 
arts zal u uitleggen hoe u de bloedsuikerwaarden kunt reguleren, 
totdat de oorzaak kan worden gecorrigeerd.

Waar wordt de pomp bijgevuld en hoe vaak? 
De periode tussen twee bijvulprocedures mag niet langer zijn dan 
45 dagen. Bijvulling van uw pomp is een steriele procedure die 
moet plaatsvinden in het ziekenhuis/de polikliniek. Uw arts zal bij 
de implantatie een afspraak voor u maken voor de eerste bijvulling, 
en daarna moet bij elke bijvulling een afspraak worden gemaakt 
voor de volgende bijvulling.

De PPC zal u met alarmsignalen waarschuwen als het 
pompreservoir bijna leeg of leeg is. 

Als u wordt gewaarschuwd met een geluidssignaal (of met een 
waarschuwing op het PPC-scherm) dat het reservoir bijna leeg 
is terwijl u geen afspraak hebt voor een bijvulling binnen twee 
weken, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts om een 
bijvulling te plannen. U moet uw pomp laten bijvullen vóór het 
reservoir leeg is. Anders kan het systeem schade oplopen.

Wanneer moet ik een zelftest uitvoeren en wat moet ik doen 
als de pomp niet werkt? 
Als de elektronica of alarmsystemen van de pomp niet werken, 
zal het zelftestcircuit de storing detecteren en de pomp 
mogelijk stopzetten. Breng onmiddellijk uw arts op de hoogte 
als dit gebeurt. U moet een zelftest doen als u denkt dat de 
pomp misschien is beschadigd door water, een sportincident, 
elektrotherapie (hartdefibrillator), echografie of röntgenstraling.

Wat moet er worden gedaan als de pomp een continu 
akoestisch alarmsignaal afgeeft? 
Een continu akoestisch alarmsignaal, al of niet begeleid door 
een PPC-bericht, betekent dat uw pomp niet goed functioneert 
en volledig is gestopt met de afgifte van insuline. U moet uw 
bloedglucosespiegel vaker gaan controleren dan 4 keer per dag 
en u dient onmiddellijk contact op te nemen met uw arts en 
over te schakelen op conventionele insuline-uitrusting (insuline 
en injectiehulpmiddelen). Uw arts zal een afspraak maken om de 
pomp te verwijderen en zal beoordelen of vervanging gewenst is.
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Wie stelt de basale snelheid voor insuline in? 
Na implantatie stelt uw arts de basale insulinesnelheid/snelheden 
en bolussen in. Daarna zal de arts u leren hoe u de insulinedosis 
kunt aanpassen, op basis van uw bloedglucosewaarden, 
gebeurtenissen in uw dagelijks leven en uw maaltijden. 

Mag ik aan lichaamsbeweging doen en waar moet ik op 
letten? 
De meeste lichamelijke activiteiten zijn toegestaan met uw 
pompsysteem. Ruwe contactsporten worden echter afgeraden 
omdat een pomppocket-verwonding kan optreden. Bij 
lichaamsbeweging hebt u mogelijk minder insuline nodig; daarom 
moet u uw bloedglucosespiegel vaak controleren als u lichamelijk 
actief bent. Daarnaast moet u misschien uw basale snelheid 
verlagen tijdens de lichaamsbeweging.

Lichamelijke activiteiten die niet zijn toegestaan zijn activiteiten op 
GROTE HOOGTE of DIEPTE en bij drukveranderingen. Voorbeelden 
van dergelijke activiteiten zijn skiën (boven 2.439 meter of 8.000 
voet), parachutespringen en scubaduiken. Als u dergelijke 
activiteiten moet uitvoeren, overleg dan met uw arts. Uw arts zal 
een andere behandeling voorschrijven, zoals tijdelijk gebruik van 
een andere methode van insulinetoediening, en zal uw pomp 
vullen met buffervloeistof.

Gelden er beperkingen voor mijn dagelijkse activiteiten? 
Er zijn geen beperkingen voor uw normale werk, voor school, 
sociale of seksuele activiteiten, tenzij u een aandoening hebt 
die dergelijke activiteiten niet toestaat. Omdat uw pomp is 
geïmplanteerd, kunt u baden en douchen zonder onderbreking 
van de insulinebehandeling. Uw PPC is echter niet waterdicht; u 
moet voorkomen dat de PPC vochtig of nat wordt.

Kan ik reizen met mijn pomp? 
U kunt op reis gaan met uw pompsysteem. Overleg met uw arts als 
u een lange reis gaat maken. Het is veilig om te reizen in vliegtuigen 
met een drukcabine, zoals alle gangbare passagiersvliegtuigen. De 
beveiligingssystemen van luchthavens hebben geen invloed op 
uw pomp, maar de beveiligingsbeambten kunnen u wel vragen 
om uw Patiënteninformatiekaart voor noodgevallen te laten zien, 
waarop uitleg staat over de pomp en de PPC.

Vergeet niet om altijd een gewone insuline-uitrusting mee te 
nemen als u op reis gaat (insuline en spuiten of een externe pomp) 
voor medische noodgevallen.

Wat moet ik doen in geval van nood? 
Draag altijd uw Patiënteninformatiekaart voor noodgevallen bij u.

Het is ook belangrijk dat mensen in uw omgeving, zoals familie, 
vrienden en collega’s, weten wat ze moeten doen als u zichzelf niet 
kunt behandelen door ziekte of letsel.
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Uw familie of vrienden moeten de volgende instructies uitvoeren 
om de pomp in te stellen op de laagste basale snelheid, terwijl er 
contact wordt opgenomen met uw arts:

1. Druk op SEL tot de PPC het bericht “POMP ONDERBREKEN”   
 weergeeft.

2. Druk op ACT; de PPC geeft weer “PPC COMMUNICATIE”.

3. Houd de PPC dicht bij de pomp

4. Als het programmeren is voltooid, piept de PPC en gaat de   
display automatisch terug naar het tijd/dag-scherm. Het bericht   
“POMP VERTRAAGD” wordt weergegeven tot de pomp opnieuw 
wordt geactiveerd. De pomp geeft insuline af met een basale 
snelheid van ongeveer 0,2 E/uur af.

12:54 29 MAART

POMP VERTRAGEN

Naast de bovenstaande procedure moet u met familieleden de 
juiste procedure doornemen voor toediening van glucagon in 
geval van ernstige hypoglykemie.

Gegevens van uw arts  
(met inbegrip van noodnummers):

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Medtronic 

Adres:

Telefoonnummer hulplijn:
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Sanofi Belgique
Airport Plaza – Montreal Building
Leonardo Da Vincilaan 19 
1831 Diegem 
Belgium
Tél: +32 (0)2 710 54 00

 

Belgique
Medtronic Belgium S.A.
Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5
BE-1090 Bruxelles
Belgique
www.medtronic.be
Tél. : +32 (0)2 456 09 00
Fax : +32 (0)2 460 26 67
 

www.medtronic.eu
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