PATIËNTEN
INFORMATIE
Pamidroninezuur (APD)
infuus

Door middel van deze informatiefolder wil het
Maasstad Ziekenhuis u informeren over het medicijn
APD. Het is een aanvulling op wat uw behandelend
arts u reeds heeft verteld. Wij adviseren u deze
informatie zorgvuldig te lezen.
Algemeen
Als gevolg van uw ziekte is het evenwicht tussen
botopbouw en de botafbraak in uw lichaam verstoord
geraakt. Hierdoor neemt de botafbraak toe, met als
belangrijkste gevolg dat de stevigheid van het bot
wordt aangetast. Hierdoor kan pijn optreden in de
botten. Ook kan een verhoogd kalkgehalte in het
bloed optreden en kunnen er spontane botbreuken
ontstaan.
Wat is APD?
APD (bifosfonaat) is een geneesmiddel dat de
botafbraak remt waardoor uw bot versterkt. De pijn
die u ondervindt kan hierdoor verminderen en soms
is het mogelijk dat het ontstaan van nieuwe plekken
met botafbraak wordt voorkomen.

De behandeling
Via een naald wordt een infuus in uw bloedvat
ingebracht, waardoor het medicijn kan worden
toegediend. De duur van de toediening is afhankelijk
van de dosering. De toediening is pijnloos en geeft
meestal geen bijwerkingen. Het APD-infuus wordt
eenmaal per drie á vier weken gegeven. Hoeveel
behandelingen u in totaal nodig hebt, bespreekt uw
behandelend arts met u.
De polikliniekassistente van de polikliniek
Oncologie/Hematologie maakt in overleg met u
de afspraken voor de behandeling met APD. De
oncologieverpleegkundige dient het medicijn toe op
de dagbehandelkamer. Na de behandeling komt u
voor controle bij uw behandelend arts.
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Mogelijke bijwerkingen
Het is mogelijk dat u zich de dag na de toediening
niet lekker voelt en last heeft van spierpijn. U kunt
dan paracetamol innemen. Na de toediening van
APD kunnen de volgende bijwerkingen ontstaan:
−− Pijn in de botten; deze is van voorbijgaande
aard.
−− Hoofd- en spierpijn.
−− Wisselende bloeddruk.
−− Misselijkheid.
−− Laag kalkgehalte in het bloed.
−− Temperatuursverhoging op de dag van de
toediening.
Het wel of niet optreden van de bijwerkingen zegt
niets over de werking van het medicijn.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen
hebben, stelt u die dan gerust aan uw behandeld
arts of oncologieverpleegkundige, telefoonnummer
(010) 291 23 75.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
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