Kanker Instituut

Via een infuus zult u het medicijn APD toegediend krijgen. In deze folder leest u meer hierover.
Wat is APD
Pamidronaat, ook wel APD genaamd, is een bisfosfonaat dat gebruikt wordt om overmatige
botafbraak tegen te gaan. Daarnaast wordt het gebruikt om een hoge calciumwaarde
(zogenaamde hypercalciëmie) in het bloed ten gevolge van een kwaadaardige aandoening te
behandelen.
Verhoogde botafbraak, waarbij het evenwicht tussen botafbraak en botopbouw veranderd
is, kan voorkomen bij patiënten met een multiple myeloom en bij patiënten met een
kwaadaardige aandoening (met name mamma- en prostaatcarcinomen) en uitzaaiingen in
het bot. APD is een effectief medicijn om de botafbraak af te remmen waardoor de kans op
botpijn, botinzakking of het breken van het bot sterk afneemt.
In sommige gevallen kan de verhoogde botafbraak leiden tot een hoge calciumwaarde in
het bloed. De verschijnselen hiervan zijn: vermoeidheid, gebrek aan eetlust, misselijkheid,
braken, obstipatie, dorst en in sommige gevallen verwardheid. De toediening van APD kan
deze verhoogde calciumwaarde weer normaliseren waardoor de klachten verminderen.
Toediening APD
Het medicijn wordt door middel van een infuus toegediend. De duur van de behandeling is
afhankelijk van de dosering van de APD. De arts zal met u bespreken hoe vaak en hoe lang
deze behandeling zal duren.

APD infuus

Bijwerkingen APD
Behandeling met een APD-infuus wordt over het algemeen goed verdragen. Soms kan na de
toediening van APD tijdelijk sprake zijn van spierpijn, koorts, hoofdpijn, maag– en darmbehandelend arts aan als u deze klachten ervaart. U kunt, in overleg met uw behandelend
arts, zo nodig paracetamol hiervoor gebruiken .
Een zeldzame, maar hinderlijke bijwerking van APD is een probleem van de kaak, zich
veelal uitend in pijn. Tevens een klacht die u moet aangeven bij uw behandelend arts.
Periodieke controles bij de tandarts zijn daarom van belang. Meldt u bij het bezoek aan de
tandarts dat u met APD behandeld wordt. Als de tandarts het noodzakelijk vindt om een
ingreep te doen (kiesextractie en dergelijke) is het raadzaam contact op te nemen met uw
behandelend arts.
Vragen
Als u vragen heeft of zich onzeker voelt over bepaalde klachten die u ervaart, neemt u dan
contact op met de afdeling op de locatie waar u onder behandeling bent:
-

Erasmus MC, locatie Daniel den Hoed, Rotterdam-Zuid
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klachten of het gevoel van algehele malaise. Deze klachten zijn onschuldig. Geef bij uw

Telefoon 010 704 19 48, bereikbaar tussen 08:30-09:30 en tussen 13:30-14:30 uur
Erasmus MC, locatie Rotterdam-Centrum
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Telefoon 010 704 01 11, bereikbaar tussen 08.00-09.00 en tussen 14.00-15.00 uur
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www.erasmusmc.nl/kankerinstituut

