APD infuus

U heeft van uw specialist gehoord dat infusietherapie met APD van belang is
bij de behandeling van uw ziekte. Uw specialist heeft u uitgelegd waarom
een APD behandeling noodzakelijk is. Deze en aanvullende informatie
hebben wij samengevat in deze folder, zodat u deze thuis rustig kunt
doorlezen.
Indicaties
Een behandeling met APD wordt onder andere voorgeschreven bij:
 botontkalking (osteoporose) en ter voorkoming hiervan;
 uitzaaiingen in de botten bij multipel myeloom (ziekte van Kahler);
 ziekte van Paget;
 uitzaaiingen in de botten bij andere vormen van kanker;
 een te hoge concentratie van calcium in het bloed.
Wat is APD en wat is de werking van APD?
APD (Pamidronine) is een stof die deel uitmaakt van een groep stoffen die
bisfosfonaten worden genoemd. Het doel van de APD-behandeling is om de
verhoogde botafbraak in uw lichaam stop te zetten of te verminderen. APD is
werkzaam op de botdichtheid van uw skelet. Die botdichtheid wordt in principe
versterkt. Daardoor hebben bij een kwaadaardige ziekte tumorcellen, die op
enkele plaatsen reeds veranderingen aan de botstructuur hebben veroorzaakt,
minder vat op het nog niet aangetaste bot. Pijnklachten ten gevolge van
skeletschade kunnen daardoor afnemen en verder schade aan het skelet kan
mogelijk worden beperkt.
Toediening van APD
Voor deze behandeling zijn geen speciale voorbereidingen nodig, u mag eten en
drinken en uw medicijnen innemen zoals u gewend bent. U komt op de
afgesproken tijd naar de afdeling dagbehandeling volwassenen. U kunt in een bed
liggen of in een speciale stoel zitten. Dit is afhankelijk van uw conditie en
voorkeur. Vervolgens brengt de verpleegkundige een infuusnaald in een bloedvat
van uw arm of hand. Aan deze naald wordt het infuus aangesloten. Via dit infuus
wordt het medicijn toegediend. De tijd dat het infuus bij u blijft aangesloten hangt
af van de dosering van de APD, maar duurt meestal ongeveer 2 uur. Zodra het
infuus is ingelopen, wordt het infuusnaaldje verwijderd. De afdeling
dagbehandeling oncologie zorgt voor koffie, thee en eventueel een broodmaaltijd.
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Bijwerkingen
APD kan tijdens de toediening een gevoelige huid bij de insteekopening van het
infuus geven. Sommige mensen krijgen de dag van de behandeling of de dag
erna wat lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, koorts, rillerigheid
en spierpijn (een ‘grieperig’ gevoel). Ook voorbijgaande pijn in de botten kan
optreden, deze (niet ernstige) pijn kan tot een week na het infuus aanhouden. Als
dit bij u gebeurt, adviseren wij u om 2 tabletten paracetamol à 500 mg te nemen.
U mag maximaal 4 keer per dag 2 tabletten innemen. De bijwerkingen zijn
onschuldig en verdwijnen vanzelf weer. De meeste mensen hebben na een
tweede APD infuus geen last meer van deze klachten. Probeer per dag minimaal
1,5 liter te drinken.
Aanbevelingen
APD kan in zeldzame gevallen problemen in het kaakbot veroorzaken. Wij
adviseren u dan ook om voor de start met APD een bezoek te brengen aan uw
tandarts voor een gebitscontrole en eventueel behandeling. Een goede
mondverzorging is belangrijk. Poets 3 keer per dag uw tanden en spoel de mond
tussendoor met een zoutwater oplossing. Als u gedurende de behandeling
problemen heeft met uw gebit, zoals tandpijn, loszittende tanden of een
kaakontsteking, neem dan direct contact op met uw specialist en tandarts.
Controle
APD wordt elke 3 of 6 weken toegediend. Ook krijgt u een controle afspraak bij uw
specialist.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Mocht u verhinderd zijn voor de
behandeling, wilt u dit zo snel mogelijk te melden op de polikliniek oncologie,
telefoon: 0187-607238 of dagbehandeling oncologie 0187-607490.
Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met de oncologieverpleegkundigen, telefoonnummer: 0187-607238.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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