Ketamine-infuus

P I J N ZO R G

Patiënteninformatie

Bij veel pijnsyndromen kan een toestand ontstaan waarbij alle behandelingen hebben gefaald en zelfs hoge
doseringen morfine-achtige middelen niet leiden tot een duidelijke pijnvermindering. Het gaat om een
toestand van overprikkelbaarheid van het zenuwstelsel, ook wel bekend als wind-up.

Voor de behandeling

•
•
•

Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent. De lokale pijnpoli bespreekt de tijden met u.
Zorgt ervoor dat u op de dag van de behandeling makkelijk zittende kleding draagt.
Drinken (koffie, thee) en een lichte lunch wordt verzorgd door de dagverpleging.

De behandeling

Ketanest-S wordt toegediend via een infuus op de dagbehandeling. Deze behandeling duurt de gehele dag. De
behandeling kan gedurende de dag voor tijdelijke bijwerkingen zorgen. U hoeft niet nuchter te zijn en mag in
de loop van de dag gewoon eten en drinken.
Het effect van de behandeling begint na enkele dagen en kan tot enkele maanden aanhouden. Indien deze
behandeling een gunstig effect heeft op de pijn, zonder dat daarbij onacceptabele bijwerkingen optreden, kan
de behandeling indien nodig herhaald worden. Het lijkt erop dat het herhalen van de behandeling zorgt voor
een langer werkzaam effect.

Na de behandeling

U mag de rest van de dag niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. U dient er zelf voor te zorgen dat
iemand anders u naar huis brengt. Bijwerkingen die tijdens en na de behandeling voor kunnen komen:
dubbelzien;				
hallucinaties;
dronken gevoel;			
snelle hartslag
slaperigheid;				
hoge bloeddruk
misselijkheid;				
duizeligheid.

•
•
•
•

•
•
•
•

Deze bijwerkingen zijn tijdelijk en komen vooral de eerste dagen voor. Ook kunnen bijwerkingen verdwijnen na
verminderen of het stopzetten van de behandeling. Bij misselijkheid en braken kunnen geneesmiddelen
gegeven worden om dit tegen te gaan.

Resultaat

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

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?
Kijk dan op onze website www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

