Pijnpolikliniek

Ketensin behandeling
De Ketensin behandeling wordt toegepast bij patiënten met dystrofie, ook wel CRPS (Complex Regionaal Pijn
Syndroom) genoemd.

Voor de behandeling
In verband met de steriliteit in de behandelkamer is het wenselijk dat u enkele uren voor de behandeling een
bad of douche neemt.

Stoppen met bloedverdunner of antistollingsmiddel
 Gebruikt u een bloedverdunner (bijvoorbeeld Ascal) dan moet deze zeven dagen voor de behandeling
worden gestopt. Overleg hierover met de arts die de bloedverdunner heeft voorgeschreven.
 Gebruikt u een antistollingsmiddel (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom) dan is het nodig dat u contact
opneemt met de trombosedienst, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat de INR-waarde op de dag van de
behandeling 1.6 of lager is.

De dag van de behandeling
U meldt u zich op de afgesproken tijd op het dagcentrum. Hier krijgt u een speciaal jasje aan en gaat u in een
bed liggen. U wordt naar de polikliniek pijnbestrijding gebracht voor de behandeling. De bloeddrukmeter
wordt aangesloten en de temperatuur van uw handen of voeten wordt op een vaste plaats gemeten en
genoteerd.

Behandeling
Bij uw eerste behandeling krijgt u in uw arm een infuusnaaldje. Via dit infuusnaaldje krijgt u 1 ml ketensin
toegediend. Hierna wordt nogmaals de temperatuur van uw handen en voeten gemeten en genoteerd. Na 10
minuten wordt nogmaals 1 ml ketensin toegediend via het infuusnaaldje en nogmaals de temperatuur
gemeten en genoteerd. Wanneer tijdens de controle de temperatuur van uw handen en voeten stijgt, betekent
dit dat het medicijn goed werkt. Tijdens de behandeling wordt steeds nauwkeurig gecontroleerd of u het
medicijn kunt verdragen en het medicijn voldoende resultaat geeft. Bij vervolgbehandelingen krijgt u het
medicijn in tabletvorm.

Na de behandeling
Na de behandeling gaat u terug naar het dagcentrum. Hier blijft u ongeveer 1 uur. Op het dagcentrum wordt
nog enkele malen uw bloeddruk gecontroleerd. Door toediening van ketensin kan uw bloeddruk dusdanig
dalen dat u voorzichtig moet zijn met plotseling opstaan.
Na de eerste behandeling met het infuus krijgt u een pleister op de plek waar het infuus heeft gezeten. Deze
mag u ‘s avonds weer verwijderen. U mag hierna weer douchen of baden.
U mag na de behandeling niet zelf autorijden of met openbaar vervoer reizen, met uitzondering van een taxi.
Dit geldt alleen op de dag van de behandeling.

1

Bent u verhinderd?
Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact met ons op via één
van deze telefoonnummers. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. Bel zo snel
mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Anders brengen wij u helaas een wegblijftarief in rekening.
Kijk op onze website voor het actuele tarief.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact met ons op via een van deze
telefoonnummers. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist. U kunt ook onze
website raadplegen.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis
Hoofdreceptie
Pijnbestrijding polikliniek

020 - 634 6346
020 - 634 6287

Adres BovenIJ ziekenhuis
Postadres
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam
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Bezoekadres
Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam
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