De overige bijwerkingen:
•

•

•

•
•

Griepachtige verschijnselen zoals koorts,
rillingen, pijn in de spieren en gewrichten en
hoofdpijn (bij > 30% van de patiënten). Deze
treden op binnen de eerste drie dagen na
de toediening van Aclasta®. U kan hiervoor
best een pijnstiller innemen, bij voorkeur
paracetamol. Deze bijwerkingen zijn het meest
uitgesproken na het eerste infuus en nemen af
bij elke volgende toediening.
Pijn in de mond, tanden en kaak, zwelling of
wondjes in de mond, een verdoofd of zwaar
gevoel in de kaak, of het los raken van een
tand zijn waargenomen bij patiënten die met
Aclasta® werden behandeld.
Allergische reacties waaronder zeldzame
gevallen van bemoeilijkte ademhaling, netelroos en angio-oedeem (zoals een opgezwollen
gezicht, tong of keel).
Nierfunctiestoornissen.
In zeldzame gevallen kan een ongebruikelijke
botbreuk van het dijbeen optreden, met name
bij patiënten die langdurig voor osteoporose
behandeld worden.

Contactgegevens
De dageenheid campus Bornem is te bereiken op
03 890 17 43, alle werkdagen van 08u00 tot 18u00.
De dageenheid campus Willebroek is te bereiken op
03 860 32 43, alle werkdagen van 07u00 tot 18u00.

Graag contact met ons opnemen indien u niet
aanwezig kan zijn op de gemaakte afspraak.

Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs
heeft gemaakt in het verloop van de toediening van
een Aclasta® infuus.
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen of
opmerkingen zou hebben, aarzel dan niet om deze
aan uw behandelende arts of verpleegkundige voor
te leggen.

Aclasta
infuus
Informatiefolder

Neem steeds in elk van deze gevallen contact op
met uw behandelende arts of het daghospitaal.

Meer weten?
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Geachte mevrouw, mijnheer,
In overleg met uw behandelende arts werd besloten
u door te verwijzen naar het daghospitaal van ons
ziekenhuis voor de toediening van een Aclasta®
infuus. Aclasta® bevat 5 mg zoledroninezuur,
een bisfosfonaat, dat via intraveneuze weg wordt
toegediend.

Waarom Aclasta®?
Aclasta® wordt toegediend aan patiënten met een
verhoogde kans op botbreuken door osteoporose of
botontkalking. Het bindt zich aan het bot en voorkomt
overmatige botafbraak, waardoor het bot de kans
krijgt weer normaal op te bouwen. De gebruikelijke
dosis Aclasta® of zoledroninezuur is 5 mg. Het is
belangrijk dat u deze behandeling combineert met
een dagelijkse inname van calciumsupplementen en
vitamine D.
Aclasta® wordt jaarlijks toegediend, steeds op
doorverwijzing van uw behandelende arts.

Verloop van de opname
Nadat u zich ingeschreven heeft aan de receptie, wordt
u ontvangen op het daghospitaal. Daar wordt u een
plaats toegewezen. Vervolgens wordt uw identificatie
en thuismedicatie overlopen. Het is aangewezen dat
u steeds een lijstje met de huidige thuismedicatie bij
de hand hebt en elke wijziging in uw thuismedicatie
vermeldt aan de verpleegkundige. Vermeld altijd
allergieën en het gebruik van bloedverdunners.

In het bijzonder voor de toediening van Aclasta® is
het belangrijk dat u vermeldt:
• of u last had of heeft van pijn, een zwelling
van of gevoelloosheid van de kaak of van
loszittende of ontstoken tanden of kiezen.
Een tandartsbezoek voorafgaand aan de
Aclasta toediening is aangewezen.
• of uw bijschildklieren in uw hals geheel of
gedeeltelijk operatief zijn verwijderd.
• of u een voorgeschiedenis heeft van nierproblemen (uw nieren moeten goed functioneren om het overtollige Aclasta®, dat uw
botten niet nodig hebben, uit te kunnen
scheiden).
• of u zwanger bent of borstvoeding geeft.
Voor de start van het infuus wordt steeds de
calciumspiegel in het bloed gecontroleerd door de
verpleging en/of arts. Bij voorkeur gebeurt deze
bepaling (via bloedname) reeds bij uw huisarts kort
voor de afgesproken hospitalisatiedatum. Zoniet kan
dit nog gebeuren in het ziekenhuis voor de toediening
van het infuus. Hierbij dient u dan wel rekening te
houden met enige wachttijd vooraleer de uitslag
bekend is.
Vervolgens wordt uw bloeddruk en pols gemeten.
De verpleegkundige prikt dan de katheter en start
het Aclasta® infuus. De standaard infusie snelheid
bedraagt 30 minuten. Op het einde van de infuustijd
wordt uw bloeddruk en pols opnieuw gecontroleerd
en wordt vervolgens het infuus verwijderd.

De behandelende arts staat steeds in contact met
het daghospitaal tijdens de behandeling.
U hoeft voor deze infuustherapie niet nuchter te
zijn. Koffie, thee en water zijn vrij verkrijgbaar op
het daghospitaal.

Bijwerkingen van de behandeling
Vooraleer Aclasta® kan worden toegediend moet
er voldaan zijn aan 2 voorwaarden:
•

Allereerst is het belangrijk dat u vóór het infuus
voldoende drinkt (minstens 1 tot 2 glazen).
Zoniet kunnen er verschijnselen van uitdroging
optreden.

•

Tevens moet er steeds op voorhand een
bloedname gebeuren waaruit blijkt dat uw
calciumspiegel niet verlaagd is; dit kan via
uw huisarts of behandelende specialist in het
ziekenhuis verlopen. Aclasta® zorgt namelijk
voor een tijdelijke daling van het calciumgehalte
in uw bloed waardoor toediening bij een te laag
calciumgehalte tot bijwerkingen kan leiden
zoals spierkrampen en tintelingen, vooral rond
de mond.

