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Het Magnesium infuus



Uw Anesthesioloog-pijnspecialist heeft met u besproken dat uw pijnklachten 
behandeld gaan worden met behulp van een infusie-therapie met 
Magnesiumsulfaat. In deze folder willen wij u graag informeren over deze 
behandeling.

Indicaties
• Chronische neuropatische (zenuwpijn gerelateerde) pijnklachten.
• Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS)
• Fibromyalgie 

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
Magnesiumsulfaat wordt toegediend via een infuus op de dagbehandeling.
Uw bloeddruk, pols en (wanneer nodig) hartritme worden vooraf, gedurende en na 
de behandeling gecontroleerd. 
De verpleegkundige plaatst een infuusnaald en start het infuus zoals 
voorgeschreven door uw anesthesioloog-pijnspecialist. De inlooptijd bedraagt 
ongeveer 2 uur. 
U zult in totaal ongeveer 3 uur in onze kliniek verblijven. 

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. 

Complicaties en bijwerkingen
• Hoofdpijn 
• Toegenomen vermoeidheidsgevoel dat 1 tot 2 dagen kan aanhouden en verdwijnt 

spontaan 
• Verhoogde of verlaagde bloeddruk
• Versnelde hartslag
• Misselijkheid
• Spierzwakte
• Sufheid
• Gedaalde nierfunctie

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.


