Wat is zoledroninezuur (Aclasta)?
Aclasta wordt gebruikt voor de behandeling
van osteoporose (een ziekte die de botten
broos maakt waardoor de kans op botbreuken
toeneemt).
Deze behandeling wordt aangeboden aan
patiënten met osteoporose en/of met een
botbreuk (heup, wervel, pols,...) Doel van
de behandeling is de kans op botbreuken te
verminderen.

Hoe werkt zoledroninezuur?
Osteoporose ontstaat door de natuurlijke
botafbraak. Geleidelijk aan worden botten
dunner en brozer, waardoor ze gemakkelijker
kunnen breken. Zoledroninezuur de
werkzame stof van Aclasta is een bisfonaat.
Deze stof stopt de werking van de
osteoclasten, de cellen in het lichaam die een
rol spelen bij afbraak van het botweefsel.
Het geneesmiddel wordt eenmaal per jaar
toegediend. Dit geneesmiddel wordt in
combinatie gebruikt met voldoende calcium
en vitamine-D supplementen.

Duur van de behandeling
Bij aankomst op het dagziekenhuis voor de
geriatrische patiënt wordt u ontvangen en
bevraagd door de verpleegkundige.
Uw bloeddruk en hartslag worden bepaald.
Vervolgens zal er een bloedafname
plaatsvinden om de werking van de nier na te
gaan.

Indien deze labowaarden goed worden
bevonden door de arts, mag het
geneesmiddel toegediend worden. De
tijdsduur van de infuustoediening bedraagt
maximum 30 minuten.
Het verblijf in het ziekenhuis zal met
bloedafname ongeveer 3 à 4 uur in beslag
nemen.

Welke risico’s houdt het gebruik
van Zoledroninezuur (Aclasta)
in?
De meeste patiënten ondervinden geen
of nauwelijks bijwerkingen van dit
geneesmiddel.
Soms kan het zijn dat men te maken
krijgt met griepachtige verschijnselen,
zoals koorts , vermoeidheid, zwakte,
slaperigheid, hoofdpijn, diarree, koude
rillingen of bot- en spierpijn. U mag bij
deze verschijnselen een dafalgan innemen.
Indien deze verschijnselen langer dan een
dag aanhouden is het aangewezen om uw
huisarts te contacteren.
Ook klachten van een onregematige
hartslag meldt u het best aan uw arts. Bij
aanhoudende klachten van wondjes in uw
mond of kaak, kunt u contact opnemen met
uw tandarts. Houd alleszins een goede
mondhygiëne aan.
Wanneer u op controle gaat bij uw tandarts,
gelieve hem te verwittigen dat u behandeling
met zoledroninezuur (Aclasta) krijgt.

Praktisch
Gelieve uw recente medicatielijst mee
te brengen en de medicatie die u neemt
gedurende die dag.
U hoeft die dag niet nuchter te zijn.
We raden u aan gedurende die dag een paar
glazen extra water te drinken. Tijdens uw
verblijf krijgt u een maaltijd aangeboden
indien nodig.
Gelieve bovenkledij te dragen met
loszittende mouwen.
Indien u nog vragen heeft kan u altijd contact
opnemen met onze afdeling:
Dagziekenhuis voor de geriatrische patiënt
D202 - tweede verdieping (Gate D)
Tel.: 09 246 22 01
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Bij aankomst mag u zich eerst inschrijven aan
de infobalie in het atrium.
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Bent u toch verhinderd?
Mogen wij u vriendelijk vragen telefonisch
contact op te nemen met de verpleegkundige van de afdeling om een nieuwe
afspraak te maken.
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Zoledroninezuur
tegen botontkalking

1690 - 0.1

Volg ons ook op:

Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent
Tel.: 09 246 46 46 - Fax: 09 246 96 59
info@azmmsj.be – www.mariamiddelares.be

PATIËNTENINFO

DAGZIEKENHUIS VOOR DE GERIATRISCHE PATIËNT

