
Zeer zelden 
• Pijn in de kaak of oor, oorontsteking of loopoor
• Psychische klachten zoals onrust, verwardheid, hallucinaties
• Epileptische aanvallen
• Nierbeschadiging. Dit merkt u onder andere aan vaak moeten plassen, 

vochtophoping in de benen of voeten (oedeem), gewichtstoename, bloed in de 
urine.

• Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en 
jeuk. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.

• In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te 
merken aan een of meer van de volgende verschijnselen: koorts, opgezwollen 
mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen en flauwvallen. 

Tot slot 
Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen 
met Melius Klinieken via telefoonnummer 040-8200777 of email adres  
admin@meliusklinieken.nl.
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APD infuus 



Uw Anesthesioloog-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
• Botafbraak (osteolyse) bij kanker
Werking
Bifosfonaat 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 de receptie. 

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 Melius 
Klinieken. U hoort dan of de behandeling door kan gaan. 

Allergie
Bent u allergisch voor medicijnen, bepaalde voedingsmiddelen, contrastvloeistof of 
huidontsmettingsmiddelen zoals alcohol? 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 behandeling
Uw bloeddruk, pols en (wanneer nodig) hartritme worden vooraf, gedurende en na 
de behandeling gecontroleerd. 
De verpleegkundige plaatst de infuusnaald en start het infuus zoals voorgeschreven 
door uw anesthesioloog-pijnspecialist. Pamidronaat wordt toegediend via een 
infuus op de dagbehandeling.

U krijgt meestal drie behandelingen, waarbij per keer 60mg Pamidronaat wordt 
toegediend in het tijdsbestek van 4 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. 
Drink minimaal 1,5 liter per dag. Doordat pamidroninezuur aan beenweefsel wordt 
gebonden, kan het een scintigrafisch onderzoek van botten verstoren. 
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
Vaak:
• Griepachtige verschijnselen tijdens of in de eerste 2 dagen na het infuus. U kunt 

last krijgen van koorts, vermoeidheid, koude rillingen, een ziek gevoel en blozen. 
Dit komt vooral voor bij de eerste keer dat u het medicijn krijgt. U kunt de kans 
hierop verkleinen door direct na toediening van dit medicijn paracetamol in te 
nemen. Raadpleeg uw arts als het na een paar dagen niet overgaat of als de 
klachten zeer ernstig zijn.

Zelden
• Hoofdpijn, slapeloosheid of juist slaperigheid
•  Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, geen eetlust, buikpijn, 

verstopping, diarree of een opgeblazen gevoel  
• Huiduitslag
• Te weinig rode en witte bloedcellen of te weinig bloedplaatjes. Hierdoor ontstaan 

bloedarmoede (te merken aan extreme vermoeidheid), een verminderde afweer 
tegen infecties (te merken aan infecties, keelpijn, koorts, blaren in de mond, 
gordelroos of koortslip) en een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen 
of snel blauwe plekken.

• Oogontsteking
• Hartvaatklachten zoals hoge bloeddruk. Zeer zelden een verlaagde bloeddruk, 

hartkloppingen of hartfalen. 
• Pijn in botten, spieren en gewrichten
• Te weinig calcium (kalk) in het bloed. Te weinig calcium kunt u merken aan 

braken, trillende handen, benauwdheid, hartkloppingen, spierkrampen en 
gevoelige handen, voeten, lippen en tong.

• Pijn, zwelling of roodheid op de plaats van het infuus
Raadpleeg uw arts als de klachten niet overgaan. 


