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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Er is voor u een afspraak gemaakt voor een behandeling met APD.
Via deze brochure informeren wij u over de behandeling met APD via een 
infuus.

• Wat is APD
APD is Pamidronaat wat wordt toegepast voor de behandeling van 
osteoporose (botontkalking) en botmetastasen (kanker met uitzaaiingen in 
de botten). Het gaat voornamelijk om patiënten met pijnklachten. 
Pijnklachten worden veroorzaakt botbreuken of wervelinzakkingen.
APD wordt meestal één maal per vier weken gegeven via een infuus.
Voor de indicatie osteoporose maximaal vier keer per jaar, met tussenpozen 
van drie maanden. Dit voornamelijk omdat deze medicatie via een tablet 
niet wordt verdragen. APD voor de indicatie botuitzaaiingen mag maximaal 
twee maal jaar gegeven worden.
U krijgt 60 mg APD per keer bij osteoporose, of 90 mg APD per keer bij 
botuitzaaiingen.

• Voorbereiding
Voor het infuus zijn geen voorbereidingen van toepassing.
U wordt wel verzocht om een overzicht mee te nemen van wat u aan 
medicijnen gebruikt en eventuele allergieën te melden. Graag bij de 1e 
opname medicijnen in originele verpakking meenemen zodat de 
verpleegkundige deze kan noteren.

• Het infuus
U moet zich op de afgesproken tijd melden bij de informatiebalie in de hal 
van het ziekenhuis. Daarna wordt u met uw papieren door een van onze 
vrijwilligers naar de afdeling gebracht.
Daar heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundige en wordt het 
infuus ingebracht.
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• Duur van de behandeling
De behandeling duurt minimaal 2 uur. Als u voor de eerste keer komt wordt 
de medicatie iets langzamer toegediend (ongeveer 3 uur).
Tijdens de behandeling zit u in een gemakkelijke stoel of ligt u in bed.
Het is niet nodig om nachtkleding mee te nemen.
Het is toegestaan dat u begeleid wordt door 1 persoon mits het niet storend 
is voor andere patiënten.

• Na de behandeling
Als de behandeling is afgelopen wordt het infuus door de verpleegkundige 
verwijderd en kunt u weer naar huis gaan.

• Mogelijke bijwerkingen
Als er al bijwerkingen zijn kunnen die bestaan uit temperatuursverhoging. 
Dit uit zich meestal een dag na de infusie in een grieperig gevoel.
Mocht u koorts blijven houden, neem dan contact op met uw huisarts.
Zeer zeldzame bijwerkingen: versterf van het bot in het kaakbeen, vandaar 
dat de APD maar enkele keren per jaar gegeven mag worden.
Geadviseerd wordt voor de start met APD het gebit goed te saneren.

Geeft u dit bij de volgende behandeling ook door aan de verpleegkundige.

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u deze aan 
uw behandelend arts of aan de verpleegkundige stellen.

T 010 297 58 54

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 

Ikazia Patientenfolder_basis.indd   2-3 28-06-17   11:55

APD infuus
800515-NL / 2020-04


