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VOORWOORD

Uw arts heeft u een behandeling met Lucrin voorgeschreven. In deze brochure kunt u lezen wat 

een hormonale therapie inhoudt en wat u mag verwachten van de behandeling met Lucrin.

 

Het kan zijn dat u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft. Aarzelt u dan niet om 

contact op te nemen met uw behandelend specialist of verpleegkundige. 
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Borstkanker en hormonale 
therapie

We kunnen ons voorstellen dat u precies wilt begrijpen wat een 

hormonale therapie inhoudt. Daarom vindt u in dit gedeelte van 

de brochure aanvullende informatie over de achtergrond van deze 

aanvullende behandeling. Het doel van deze aanvullende behan-

deling is de kans op terugkomst van de ziekte te verkleinen en dus 

de kans op genezing te vergroten. 

Wat zijn hormonen?

Hormonen zijn chemische stoffen die worden gemaakt in speciale klieren of organen in het lichaam. 

De stoffen worden de bloedbaan in gestuurd en gaan zo op weg naar andere plaatsen in het lichaam 

waar zij een specifiek effect veroorzaken, afhankelijk van het soort hormoon. Een voorbeeld zijn de 

vrouwelijke geslachtshormonen (oestrogeen en progesteron). Deze worden met name geproduceerd 

door de eierstokken; via de bloedbaan zorgen zij tijdens de pubertijd onder andere voor de ontwik-

keling van de borstklier bij de vrouw én voor de ontwikkeling van de uitwendige geslachtskenmerken 

(bijvoorbeeld schaamhaar). 

Daarnaast spelen ze een rol bij 

de opbouw, de afbraak en het 

afvloeien (menstruatie) van het 

baarmoederslijmvlies tijdens de 

menstruele cyclus. 

Oestrogeen-receptorCelkern
DNA

Stimulatie
van DNA Koppeling Oestrogeen

“Borstkliercel”
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De rol van vrouwelijke hormonen 

Voor de overgang zijn de eierstokken nog actief en produce-

ren ze grote hoeveelheden vrouwelijke hormonen (waaronder 

oestrogeen). Een vrouw merkt dat onder andere doordat ze 

maandelijks menstrueert.

De eierstokken maken deel uit van een ingewikkeld netwerk 

waarbij diverse hormonen zeer belangrijke schakels zijn. In de 

hersenen bevindt zich een kleine klier, de hypofyse, die gesti-

muleerd wordt door een speciaal hormoon: het LHRH (dat staat 

voor Luteïniserend Hormoon Releasing Hormoon). Zoals de 

naam het al zegt zet het LH-Releasing Hormoon de hypofyse 

aan tot het produceren van andere hormonen: het zogenaamde 

FSH en LH. FSH staat voor Follikel Stimulerend Hormoon. 

FSH zorgt ervoor dat in de eierstok een blaasje (follikel) groeit waarin het eitje zit (in de eerste helft 

van de cyclus). 

LH staat voor Luteïniserend Hormoon. LH zorgt ervoor dat de eisprong (ovulatie) optreedt als het 

blaasje volgroeid is. Bij de eisprong komt het eitje vrij en kan het door het sperma bevrucht wor-

den. De eierstokken zijn voor de overgang de belangrijkste producent van vrouwelijke geslachts-

hormonen (progesteron en oestrogeen). Deze spelen op hun beurt een rol bij de veranderingen 

van het baarmoederslijmvlies tussen de menstruatieperioden.

Borstklier

Baarmoeder

Eierstok

Hypofyse

Copyright www.chirurgenoperatie.nl 

Oestrogenen

Oestrogenen

FSH-LH

LHRH

Oestrogeenproduktie voor de overgang (hoog)
   vooral in de Eierstokken

Hersenen
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Behandeling met Lucrin 

De keuze van uw arts voor Lucrin is gebaseerd op een aantal uitgangspunten.

Ten eerste moet de borstkanker hormoongevoelig zijn. Ten tweede moeten de tumorkenmerken 

van de borstkanker voldoen aan bepaalde criteria waarbij chemotherapie en hormoontherapie 

een onderdeel van de behandeling zijn om de kans op terugkomst te verkleinen. Kijk op  

www.chirurgenoperatie.nl in het onderdeel Borst > Borstkanker medicijnen > op de pagina "Hoe  

komt uw arts tot een advies" voor meer informatie over de beslissing of een patiënte in  

aanmerking komt voor chemotherapie. Ten derde moet er sprake zijn van (verwachte) terugkeer 

van de menstruatie  tijdens de aansluitende “hormoonbehandeling” met tamoxifen nadat de 

behandeling met chemotherapie voorbij is. Tamoxifen wordt bij hormoongevoelige borstkanker 

voor meerdere jaren voorgeschreven aansluitend aan de chemotherapie en remt de werking van 

het vrouwelijk hormoon oestrogeen. Het remt echter niet de produktie van oestrogeen. In feite 

is dit dus een anti-hormoontherapie. Indien de eierstokken weer gaan werken na de chemo-

therapiebehandeling merkt een vrouw dat doordat de menstruatie weer op gang komt. Op zich is 

dat niet riskant omdat men goed beschermd is met tamoxifen. Er zijn echter aanwijzingen dat het 

toevoegen van Lucrin een extra beschermende werking heeft door het opnieuw stilleggen van de 

eierstokken. Deze extra bescherming wordt echter voornamelijk bij jonge vrouwen (onder de  

40 jaar) waargenomen.

Bij de nieuwere chemotherapie is de kans om weer opnieuw te gaan menstrueren wat groter dan 

bij de medicijnen die in het verleden werden gebruikt. 
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Antihormonale of hormonale therapie bij borstkanker?

Borstkankercellen ontstaan doordat cellen van het borstklier-

weefsel die eerst normaal waren zich op onverklaarbare wijze 

kwaadaardig gaan gedragen. Dit leidt tot een forse toename 

van celgroei. Er ontstaat ongeorganiseerd weefsel (tumor-

haarden) en ook heeft dit weefsel de neiging om zich te gaan 

verplaatsen naar andere delen van het lichaam (uitzaaiingen). 

Deze cellen overwoekeren normale weefsels en organen met 

alle schadelijke gevolgen van dien.

Hoewel het niet altijd het geval is, zijn veel borstkankercellen - net als het originele borstklier-

weefsel - gevoelig voor vrouwelijke hormonen. Deze hormonen stimuleren de borstkankercellen 

om te groeien en om zich te vermenigvuldigen. Hormonen hebben op deze manier dus een  

onbedoeld schadelijk effect, namelijk het stimuleren van de aangroei van (bestaande) borst- 

kankercellen. Om dit effect tegen te gaan zijn er speciale medicijnen/behandelingen ontwikkeld 

die de werking of de aanmaak van vrouwelijke hormonen - onder andere oestrogeen -  

belemmeren. In feite is dit een antihormonale therapie. Men spreekt in dit kader echter meestal 

van; "hormonale therapie". Een voorbeeld is het geneesmiddel Lucrin.

Verwijdering (operatie)

Via hersenblokkade
stilleggen van 
eierstokken Anti-oestrogenen

Borstklier

Baarmoeder

Eierstok

Hypofyse
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Oestrogenen

Oestrogenen

FSH-LH

LHRH

(anti-)Hormonale therapie: voor de overgang

Hersenen
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Wat is Lucrin PDS Depot?

Uw arts heeft u Lucrin PDS Depot voorgeschreven. Lucrin is een  

hormonaal medicijn dat als werkzame stof leuproreline-acetaat 

bevat. Lucrin is bedoeld voor vrouwen met borstkanker die 

nog niet in de overgang (premenopauzaal) zijn, bij vrouwen met 

endometriose en myomen (vleesbomen). Daarnaast kan het ook 

worden voorgeschreven aan mannen met prostaatkanker en 

kan Lucrin worden voorgeschreven aan kinderen die vroegtijdig 

in de puberteit raken (pubertas praecox). 

Hoe werkt Lucrin?

U krijgt Lucrin PDS Depot eenmaal per 3 maanden ingespoten. 

Dat gebeurt via een injectie met een dunne naald net onder 

de huid in uw onderbuik. Soms kan een andere plek - zoals het bovenbeen - worden gekozen 

voor de injectie. Na een zeer korte stimulering in het begin van de behandeling remt Lucrin de 

werking van het zogenaamde LHRH-hormoon in de hersenen. Via de hypofyse – een kliervormig 

aanhangsel van de hersenen – zet LHRH de eierstokken (ovaria) aan tot de productie van oes-

trogeen. Door de werking van LHRH te remmen daalt de hoeveelheid oestrogeen in het lichaam. 

Hierdoor kunnen de tumorcellen die mogelijk nog in uw lichaam aanwezig zijn niet meer door 

oestrogeen worden gestimulieerd.

De behandeling met Lucrin PDS Depot 

U heeft Lucrin via een recept gekregen bij de apotheek. De injectie kan worden toegediend door 

een arts of verpleegkundige.  
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Vaak gestelde vragen

Hoe wordt Lucrin PDS  Depot 11,25 mg toegediend? 

Lucrin PDS Depot wordt 1 keer per 3 maanden toegediend door middel van een injectie onder 

de huid of in het spierweefsel. 

Moet ik Lucrin in de koelkast bewaren? 

Nee. U kunt Lucrin gewoon bij kamertemperatuur bewaren. 

Heeft Lucrin PDS Depot bijwerkingen? 

Zoals bij elk geneesmiddel kunnen er bij het gebruik van Lucrin ook bijwerkingen optreden. 
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De meest voorkomende bijwerkingen van Lucrin 

PDS Depot zijn:

- Vaginale infectie

- Cervixpijn

- Gewichtsveranderingen

- Emotionele labiliteit

- Hoofdpijn en/of duizeligheid

- Pijn en/of verharding op injectieplaats

- Overgangsklachten zoals opvliegers en/of zweten

- Algemene verslechtering van de fysieke toestand 

Veel bijwerkingen hebben te maken met het wegvallen van het geslachtshormoon oestrogeen. 

Daarom lijken veel bijwerkingen op klachten zoals die optreden bij de overgang waar ook sprake  

is van een afname van oestrogeen. Bespreek met uw arts of verpleegkundige hoe u hier het 

beste mee om kunt gaan. Achterin deze brochure vindt u ook een aantal websites met  

aanvullende informatie hierover.

Voor een compleet overzicht van alle bijwerkingen verwijzen wij u tevens naar de bijsluiter. De 

bijsluiter vindt u in de verpakking van Lucrin. 



Meer informatie?

Mocht u nog meer willen weten, dan kunt u kijken op de  

onderstaande websites of bellen met uw behandelend arts. 

Voor specifieke vragen over het product Lucrin kunt u ook  

contact opnemen met AbbVie B.V., tel.nr.: 088 - 322 28 43.

Aanbevolen websites 

www.lucrin.nl 

www.abbvie.nl

www.chirurgenoperatie.nl (bron tekst voor deze brochure) 

www.gezondheidsplein.nl 

www.borstkankervereniging.nl 

www.careforwomen.nl 

www.levenmetborstkanker.nl 

www.overgangsinfo.nl

Deze uitgave is met de 

grootste zorgvuldigheid 

samengesteld. Noch de 

maker, noch de uitgever 

stelt zich aansprakelijk voor 

eventuele schade als gevolg 

van eventuele onjuistheden 

en/of onvolledigheden in  

deze uitgaven.
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AbbVie BV
Postbus 307
2130 AH  Hoofddorp
Wegalaan 9
2132 JD  Hoofddorp
Tel.: +31 (0)88 32 22 843
Email: info.nl@abbvie.com


