Ketanestinfuus
Pijnbestrijding

Inleiding

U heeft een afspraak voor het toedienen van het medicijn Ketanest. Voor deze
behandeling wordt u opgenomen in het Dijklander ziekenhuis. In deze folder vindt u
informatie over deze behandeling. Uw behandelend arts heeft al enkele zaken met
u besproken.

Wat is een Ketanest infuustherapie?

Ketanest is een medicijn dat de overgevoeligheid van het centraal zenuwstelsel
onderdrukt. Hierdoor wordt uw pijn sterk verminderd. Via een infuus in de arm
wordt Ketanest, met behulp van een pompje, toegediend.
Het doel van de behandeling is pijnvermindering tot vele maanden na deze
behandeling.

Voorbereidingen
•
•

Draag op de dag van behandeling makkelijk zittende kleding.
In verband met eventuele misselijkheid adviseren wij u een licht
ontbijt te nemen.

De behandeling

Op de dag van behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip in het
ziekenhuis.
Via een infuus wordt de Ketanest toegediend en gedurende de behandeling wordt
de dosering Ketanest langzaam opgehoogd.
Tijdens de opname wordt een zo optimaal mogelijke instelling (dosering) van het
medicijn Ketanest nagestreefd. Dit kan per patiënt verschillen.

Complicaties en bijwerkingen

Een mogelijke complicatie van de Ketanest behandeling is een aderontsteking
(flebitis). In dat geval wordt een nieuwe infuusnaald ingebracht.
Mogelijke bijwerkingen zijn:
Dubbelzien, dronken gevoel, slaperigheid, misselijkheid, braken, hallucinaties, nare
dromen, angst, verwardheid, vergeetachtigheid, snelle hartslag, hoge bloeddruk,
kortademigheid, benauwdheid, verminderd coördinatievermogen, duizeligheid,
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verhoogde speekselvloed en leverfunctiestoornissen.
Deze bijwerkingen zijn omkeerbaar en verdwijnen na verlaging van de dosering of
stopzetten van de behandeling. Laat u door deze lijst dus niet te zeer afschrikken.
Het comfort van de patient is belangrijk tijdens de behandeling en zo nodig kan
de pompstand bijgesteld worden. Bij misselijkheid en braken kunnen medicijnen
gegeven worden om dit tegen te gaan.

Let op!
•

•
•

Heeft u op de dag van de behandeling koorts, dan kan de opname
niet doorgaan!
Informeert u ons bij een (mogelijke) zwangerschap a.u.b. vóór de
behandeling.
Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer
deelnemen. Regel zelf, voorafgaande aan de opname, uw vervoer
naar huis.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bent u op de dag van afspraak
verhinderd of wilt u uw afspraak wijzigen?
Poli Pijnbestrijding Volendam: telefoonnummer (0229)257505
email: pijnpoli@wlz.nl
Poli Pijnbestrijding Hoorn: telefoonnummer (0229)257646
email: pijn@westfriesgasthuis.nl
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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