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Bloedverdunners 

□  Ja, stoppen met de bloedverdunners ….. dagen vóór de behandeldatum.  

□  Nee, hoeft niet gestopt te worden. 

□  Niet van toepassing. 

 

Wat is een Ketanest-infuus?  

Ketanest is een narcosemiddel met sterke werking (pijnvermindering) op specifieke pijnsensoren (receptoren) in 

zenuwen, ruggenmerg en hersenen. Daarnaast heeft Ketanest een gunstig effect op ontstekingen. Ketanest wordt via 

een infuus direct via de bloedbaan toegediend. Ketamine is een medicijn dat de overgevoeligheid van het centraal 

zenuwstelsel onderdrukt. Hierdoor wordt uw pijn sterk verminderd. Via een infuus in de arm wordt met behulp van een 

pompje de medicatie continu toegediend. Het doel van de behandeling is pijnvermindering tot vele maanden na deze 

behandeling. 

 

Bij welke klachten heeft u mogelijk baat bij een Ketanest-infuus?  

Een Ketanest-infuus kan worden toegepast:  

• bij chronische zenuwpijn  

• bij CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom)  

• bij onvoldoende werking van zware pijnstillers, zoals Morfine  

 

Voorbereidingen 

Makkelijk zittende kleding 

U mag iets meenemen ter ontspanning zoals b.v. een (puzzel)boek of muziek  

 

Belangrijk om te melden 

Neem voor de behandeling contact op met de  

Polikliniek pijngeneeskunde als één van onderstaande zaken op u van toepassing is en u dit nog niet besproken heeft 

met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling: 

• Gebruik van bloed verdunnende medicijnen. De pijnspecialist bespreekt met u of en hoelang van tevoren u 

moet stoppen met de medicijnen.  

• Een mogelijke zwangerschap.  

• Suikerziekte. 

• Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters. 

 

Koorts 

Als u op de dag van behandeling koorts heeft, kan de behandeling niet doorgaan. Neem in dat geval contact op met de 

afdeling Pijngeneeskunde ADRZ.  

Afspraken maken of afzeggen 

Voor het afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur contact opnemen met de polikliniek 

Ketanest-infuus 
U heeft een afspraak voor een behandeling met een ketamine-infuus. Voor deze 

behandeling verblijft u in het ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over de 
gang van zaken rond de behandeling. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met 

u besproken. Het is goed om u te realiseren dat uw situatie anders kan zijn dan hier is 

beschreven. 

onderdeel van 
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pijngeneeskunde ADRZ(zie contact gegevens)  

 

Eten en drinken 

U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken. 

 

Begeleiding vervoer 

U mag op dag van behandeling niet zelf een auto of fiets besturen. Wij raden u aan dat iemand u brengt en na de 

behandeling weer naar huis toe begeleid.  

 

Dag van de behandeling 

U wordt op de afgesproken dag en  tijd verwacht op dagbehandeling  

Draag makkelijk zittende kleding en neem iets mee ter ontspanning 

 

Dosering ketanest 

De dosering is voor iedere patiënt anders en afhankelijk van de pijnvermindering en mogelijke bijwerkingen. Tijdens de 

opname wordt een zo optimaal mogelijke instelling van het medicijn nagestreefd.  

 

Mogelijke complicaties 

Als de plaats waar de infuusnaald in de huid steekt ontstekingsverschijnselen vertoont of als het infuus niet voldoende 

doorloopt in het lichaam, kan het nodig zijn om een nieuw infuus te prikken. 

 

Mogelijke bijwerkingen 

Alle hieronder genoemde bijwerkingen zijn omkeerbaar en verdwijnen na verminderen of stopzetten van de 

behandeling: o.a. Dubbelzien, dronken gevoel, slaperigheid, misselijkheid ,snelle hartslag, hoge bloeddruk, 

kortademigheid/ benauwdheid, verminderd coördinatievermogen, duizeligheid  

 

Laat u door deze lijst niet te zeer afschrikken.  

Bijwerkingen komen vooral in begin van behandeling voor, daarna neemt de intensiteit af. Bij misselijkheid en braken 

kunnen medicijnen gegeven worden om dit tegen te gaan.  

 

Afspraak 

Tussentijds of  na laatste behandelingen bespreekt u met uw pijnspecialist welke medicatie u thuis mag gebruiken. 

 

Contactgegevens 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Pijnpolikliniek.  

 

Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur. Telefoonnummer: 088 125 00 00 vragen 

naar toestel 6548 of 6549. 

 

Adres: 's-Gravenpolderseweg 114 

Bestemming 66  

4462 RA Goes 

 

 
 


