APD infuus

P I J N ZO R G

Patiënteninformatie

Een infuusbehandeling met Pamidroninezuur (APD) wordt voorgeschreven bij pijnklachten veroorzaakt door
het Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS), wervelbreuken en botafbraak. U krijgt tijdens de behandeling
een zogenaamd bisfosfonaat toegediend. Deze stof remt de cellen die botafbraak veroorzaken en helpt
botafbraak te verminderen of voorkomen. Chronische pijnklachten kunnen zo minder worden. De
infuusbehandeling wordt in totaal drie keer toegediend. Er zit een maand tussen elke behandeling.
In deze folder vindt u informatie over de behandeling, hoe u zich moet voorbereiden en wat u kunt verwachten.

Voor de behandeling

•
•
•
•

U hoeft voor de behandeling niet nuchter te zijn.
U mag uw medicatie innemen zoals u gewend bent.
Bent u mogelijk zwanger, heeft u allergieën voor medicatie of bent u bekend met hart- en/of vaatziekten,
raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum.
De medicatie die u ontvangt beïnvloedt uw reactievermogen. U mag dus niet autorijden of alleen naar huis.
U moet daarom een begeleider meenemen naar de afspraak of iemand vragen u na de behandeling op te
halen. Zonder begeleider, kunnen wij de behandeling helaas niet uitvoeren.

De behandeling

Voor de infuusbehandeling ontvangen wij u op de dagbehandeling. Een verpleegkundige begeleidt u hierbij.
Wij controleren uw vitale functies (hartslag, bloeddruk, etc.) en brengen een infuusnaald in. Daarna start de
behandeling. Het duurt gemiddeld vier uur voordat het infuus is ingelopen. Reken erop dat u ongeveer vijf uur
in de kliniek bent. Gedurende de dag krijgt u drinken en een lunch aangeboden.

Duur van de behandeling

De verwachting is dat u ongeveer vijf uur in de kliniek bent voor uw behandeling.

Na de behandeling

Na de infuusbehandeling voert de verpleegkundige enkele controles uit. Als u zich goed voelt, mag u
vervolgens onder begeleiding naar huis. Het resultaat van de behandeling is twee tot drie maanden na de
behandeling pas goed te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de
pijnklachten bemerkt.

Complicaties of bijwerkingen

Na de infuusbehandeling kunt u de volgende klachten en/of bijwerkingen ervaren:
Lichte temperatuurverhoging die een aantal dagen aan kan houden
Griepachtige verschijnselen zoals vermoeidheid, stijfheid, spierpijn, hoofdpijn
Duizeligheid
Schommelingen van uw bloeddruk
Irritatie van de infuusplaats

•
•
•
•
•

Vragen

Als u nog vragen heeft over de behandeling, neem dan contact op met
ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.

Zorgkaart Nederland

Wij vinden uw mening erg belangrijk. Laat daarom uw
waardering achter op ZorgkaartNederland.nl!
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