Ketamine infuus behandeling
Pijnbestrijding

Beter voor elkaar

Ketamine infuus behandeling
De specialist van het pijn team heeft in overleg met u besloten om tot een
infuus behandeling over te gaan.
In de week voor de behandeling krijgt u een schriftelijke oproep.
In deze folder vindt u informatie over de behandeling met een ketamine
infuus.

Algemeen
De behandeling wordt over het algemeen toegepast bij patiënten met
chronisch regionaal pijn syndroom type 1. Met name bij patiënten met
langdurige CRPS waarbij pijn op de voorgrond staat.

Voorbereiding
De behandeling vindt plaats in opname van 4 á 5 dagen. Via de afdeling
Centrale opnameplanning krijgt u informatie over de opnamedatum en
algemene informatie over opname in het ziekenhuis.
Op de dag van opname kunt u zich melden bij de afdeling Opname, op de
begane grond, route 61.
U wordt naar de afdeling gebracht waar u een bed krijgt toegewezen.

Behandeling
Het aanprikken van het infuus gebeurt op de verkoeverkamer wat een
onderdeel is van de operatie afdeling.
Op het infuus wordt een pomp aangesloten met de medicijnen.
U blijft vervolgens een uur op de verkoeverkamer waar uw pols ademhaling
en bloeddruk wordt gecontroleerd.
In dit uur kunnen de medicijnen door de anesthesioloog / pijnbestrijder
worden aangepast aan wat u nodig heeft.
Wanneer alles goed is gaat u met pomp en infuus terug naar de afdeling.
Het is de bedoeling dat u 4 á 5 dagen in het ziekenhuis verblijft.
Het doel van de behandeling is pijnreductie tot vele maanden na deze
behandeling.

2

Bijwerkingen
Er kan een sensatie zijn van ‘raar voelen ‘in het hoofd, evenals dromen.
Na de behandeling wordt het infuus en pomp verwijderd, en mag u naar
huis.
• u mag niet alleen naar huis of zelf autorijden;
• Wilt u als u als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt met de arts
overleggen of en wanneer deze, tijdelijk, gestaakt moeten worden;
• Als u zwanger bent kan deze behandeling niet bij u toegepast worden.
• Ook bij koorts kan de behandeling niet plaatsvinden.
Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, dan kunt u contact
opnemen met de polikliniek Pijnbestrijding
T 010 297 54 30
van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur

www.ikazia.nl
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