
APD infuus 

 

 

Inleiding 

 

Uw pijnspecialist heeft met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden met 

behulp van een infusie-therapie met pamidroninezuur (Aminohydroxy propylideenfosforzuur 

of APD), een bifosfonaat. In deze folder willen wij u graag informeren over deze behandeling. 

 

Indicatie 

Aanvullende behandeling van pijnklachten bij Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS), 

wervelbreuken en botafbraak (osteolyse) bij kanker. 

 

Werking 

Bifosfonaten verminderen de werking van geactiveerde cellen (osteoclasten), welke 

botafbraak bewerkstelligen. Remming van deze osteoclasten, maar ook van andere cellen 

welke de omgeving van het bot verzuren en stoffen produceren, kan zorgen voor 

vermindering van chronische pijnklachten. 

 

Wegens slechte opname via het darmstelsel (minder dan 1% wordt opgenomen) worden 

bifosfonaten bij voorkeur direct in het bloed (intraveneus) gegeven.  

De stof verblijft in het bot, vastgehecht aan (hydroxyapatiet)kristallen. Hier wordt de werking 

op onder andere de octeoclasten uitgevoerd. 

 

Voorbereiding 

U krijgt een datum en tijdstip waarop de behandeling plaats zal vinden. Op het afgesproken 

tijdstip meldt u zich bij het secretariaat van Excellent Klinieken. Hier wordt u verder 

begeleidt. 

 

Medicijnen 

Voor deze behandeling zijn geen speciale voorbereidingen nodig, u mag uw medicijnen 

innemen zoals u gewend bent. 

 

Zwangerschap 

Wanneer u zwanger bent raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum. U 

hoort dan of de behandeling door kan gaan. 

 

Allergie 

Bent u allergisch voor pamidroninezuur, andere medicijnen, bepaalde voedingsmiddelen, 

contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen zoals bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons 

dan. 

 

Nuchter zijn 

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. Wel raden wij u aan ’s ochtends een licht 

verteerbaar ontbijt te nuttigen en niet te zwaar of te uitgebreid te ontbijten. 

 

De opname 

Pamidronaat wordt toegediend via een infuus in dagbehandeling. U krijgt meestal drie 

behandelingen, waarbij per keer 60 mg pamidronaat wordt toegediend in een tijdsbestek van 2 

uur. Tussen de behandelingen wordt telkens 1 maand gewacht. 



 

 

Na de behandeling 

Als u zich na de behandeling goed voelt, mag u naar huis. Na de behandeling mag u zelf niet 

actief deelnemen aan het verkeer. We raden u aan om voor de behandeling al voor vervoer 

naar huis te zorgen.  

 

Drink minimaal 1,5 L per dag. Doordat pamidroninezuur aan beenweefsel wordt gebonden, 

kan het scintigrafie van botten storen. 

 

Het resultaat van de behandeling is vaak niet direct merkbaar. Het uiteindelijke resultaat kan 

twee tot drie maanden duren. Het is wel mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.  

 

Complicaties en bijwerkingen 

Meest frequent: aan het begin van de behandeling lichte temperatuurverhoging (> 1° C) die 1 

à 2 dagen aan kan houden en vermindering van het calciumgehalte, zonder dat men hiervan 

last heeft; 

 

Zeer vaak (> 10%): griepachtige verschijnselen, soms gepaard gaan met een gevoel van 

onwelbevinden, stijfheid, vermoeidheid en blozen; vermindering van het fosfaatgehalte; 

 

Vaak (1-10%): reacties op de infusieplaats (pijn,roodheid, zwelling, verharding, 

vaatontsteking), pijn in de beenderen, gewrichtspijn, spierpijn, misselijkheid en braken, 

hoofdpijn, vermindering lymfocyten, hypo- en hypertensie (verlaagde – en verhoogde 

bloeddruk), vermindering magnesium; 

 

Soms tot zelden (0,01-1%): spierkrampen, gewichtsvermindering, buikpijn, diarree, 

obstipatie, last van maagzuur, prikkelbaarheid, verwardheid, duizeligheid, slaperigheid, 

bloedarmoede, vermindering leucocyten, vroeg en late (na 48 uur) allergische reacties, 

oogontstekingen, hoge bloeddruk, nierschade, verhoging en verlaging van het kaliumgehalte, 

vermindering van het calciumgehalte waar men last van heeft, verhoging van het 

natriumgehalte; 

 

Zeer zelden (< 0,01%) en incidentele meldingen: botafbraak van de kaken*, shock, 

maagontsteking, hallucinaties, vermindering van het aantal thrombocyten, lage bloeddruk, 

hartfalen, bloed bij de urine, nierfalen, verslechtering bestaande nierziekte, geelzien, 

oogontsteking, longontsteking (ARDS, interstitiële longontsteking), heropflakkering Herpes 

simplex en Herpes zoster, leverfunctiestoornissen, verhoging van het kreatinine en ureum. 

Veel van de genoemde bijwerkingen kunnen gerelateerd zijn aan de onderliggende 

aandoening. Metaalsmaak, gewijzigde smaak of smaakverlies is waargenomen bij 

bifosfonaten en is binnen enkele uren verdwenen. 

 

*: gebitscontrole (en eventueel behandeling) door tandarts/kaakchirurg voorafgaande aan 

behandeling, wordt aangeraden bij problemen met de tanden of/en boven/onderkaak. Een 

goede mondverzorging is belangrijk. Poets 3 keer per dag uw tanden en spoel de mond.  

 

 

Tot slot 

Als u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen 

tussen 08:00-17:00 uur bellen met het pijncentrum via telefoonnummer 085 0410 150. 


