Ketamine-infuus

P I J N ZO R G

Patiënteninformatie

U heeft een afspraak voor een pijnbehandeling met ketamine-infuus. Voor deze behandeling verblijft u een
dag op de dagopname van de pijnpoli van DC Klinieken Groningen. In deze folder vindt u informatie over de
gang van zaken rond de behandeling. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. Het is
goed om u te realiseren dat de situatie bij u net iets anders kan zijn dat hier is beschreven.

Wat is een ketamine-infuus?

Ketamine is een geneesmiddel dat de overgevoeligheid van het centraal zenuwstelsel onderdrukt. Hierdoor
wordt uw pijn sterk verminderd. Via een infuus in de arm wordt met behulp van een pompje het geneesmiddel
continu toegediend. Een behandeling met ketamine-infuus kan bij patiënten met langdurige, moeilijk te
behandelen pijn een belangrijke pijnvermindering geven gedurende vele weken, soms zelfs langer.

De behandeling

Op de dag van de behandeling meldt u zich om 08.30 uur bij de balie van de kliniek. U komt gedurende de
behandeling te liggen op de dagopname. U kunt zitten in de stoel en liggen op een bed. Bij aanvang van de
behandeling wordt er een infuus ingebracht. Aan het infuus wordt een pompje gekoppeld, waarmee de
ketamine wordt toegediend. De pomp wordt afhankelijk van hoe u zich voelt ieder uur opgehoogd.
Rond 15.30-16.00 uur wordt de pomp gestopt. Hierna blijft u nog een half uur ter controle. Als u helder bent,
mag u weer naar huis. Let op: u mag deze dag zelf niet deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat u vervoer
geregeld heeft. We adviseren u om makkelijk zittende kleding aan te trekken en om een boek of muziek mee
te nemen ter ontspanning tijdens de behandeling. Ook kunt u uw tablet meenemen, we hebben gratis wifi.
U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling. U kunt normaal ontbijten en gedurende de dag krijgt u bij
ons ook te eten. In de middag kunt u een tosti krijgen als lunch. Het staat u ook vrij zelf uw eten en drinken
mee te nemen.

Mogelijke bijwerkingen

Alle hieronder genoemde mogelijke bijwerkingen zijn tijdelijk en verdwijnen na verminderen of stopzetten
van de behandeling:

•
•
•
•
•
•
•
•

dubbelzien;
dronken gevoel;
slaperigheid;
misselijkheid;
hallucinaties;
nare dromen;
ontsteking van het bloedvat
waar het infuus geplaatst is;
angst;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

verwardheid;
vergeetachtigheid;
snelle hartslag;
hoge bloeddruk;
kortademigheid/benauwdheid;
verminderd coördinatievermogen;
duizeligheid;
verhoogde speekselvloed;
en leverfunctiestoornissen.

Laat u door deze lijst niet te zeer afschikken. Bijwerkingen komen vooral de eerste dagen voor, daarna neemt
de intensiteit af. Bij misselijkheid en braken kunnen geneesmiddelen gegeven worden om dit tegen te gaan.

Het resultaat

Twee weken na de behandeling wordt u gebeld door de verpleegkundige van de pijnpoli. Bij het telefonisch
consult zal het resultaat worden geëvalueerd en het vervolgbeleid worden bepaald. Houd voor uzelf bij wat de
pijnscore is geweest in de eerste twee weken. Eventuele vragen kunt u opschrijven voor het telefonisch consult.

Vragen of klachten?

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur
(vrijdag tot 18.00 uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereiken op 088 0100 900.
Wij doen er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, horen
wij deze graag van u. Mail of bel dan met onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl
of 088 0100 999.

Uw mening over DC Klinieken

Wij vinden uw mening over ons erg belangrijk. Geef uw waardering en suggesties op Independer.nl of
ZorgkaartNederland.nl, zodat wij daarmee onze zorg kunnen verbeteren.

Vergoeding

DC Klinieken is een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Dit betekent dat verreweg de meeste van onze
behandelingen en onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met
het verplichte eigen risico. Natuurlijk hebt u ook een verwijzing van uw (huis)arts nodig.
Wilt u precies weten hoe het zit met vergoedingen bij DC Klinieken? Vraag naar ons speciale informatieblad
of kijk op www.dcklinieken.nl.

