Informatie

Behandeling met een
Ketanest-infuus
Inleiding
U bent door uw behandelend arts geselecteerd voor een behandeling met
Ketanest via het infuus. Voor deze behandeling wordt uw opgenomen gedurende ten minste één nacht. Afhankelijk van wat u met uw arts hebt afgesproken, wordt u opgenomen voor een behandeling van ten minste 10 uur of
voor 100 uur. Tijdens deze opname krijgt u voortdurend het medicijn Ketanest
via het infuus toegediend.
In het ziekenhuis
U meldt zich bij de balie in de centrale hal van het ziekenhuis. U krijgt daar te
horen op welke verpleegafdeling u wordt verwacht. Meld u vervolgens aan de
balie van de verpleegafdeling.
De behandeling
Na de opname op de verpleegafdeling wordt u naar de verkoeverkamer op het
operatieafdeling gebracht. Daar zal het infuus geprikt worden, de eerste
pijnmeting worden afgenomen en een kort gesprek met een arts worden gevoerd. Daarna wordt de eerste hoeveelheid medicatie in een bolus (= in een
keer) toegediend, waarna een infuuspomp wordt gestart. Afhankelijk van uw
gewicht, medicijngebruik en algehele conditie kunt u deze bolus wel voelen/
merken. Effecten van de medicatie zijn onder andere:
● sufheid,
● wazig zien,
● hallucinaties,
● gevoel van dronkenschap.
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De behandeling wordt gestart op de verkoeverkamer, omdat wij u dan beter in de gaten kunnen houden. De bijeffecten zijn meestal van voorbijgaande aard. Indien u zich verder goed voelt, wordt u daarna weer naar de
verpleegafdeling gebracht. Daar zult u de verdere behandeling krijgen. Indien u langer Ketanest toegediend
krijgt kan het zijn dat eenmalig uw bloed wordt gecontroleerd. Verder zal bij langere opname regelmatig visite
gelopen worden, het effect van de behandeling wordt dan ook geëvalueerd.
Na de behandeling
Nadat u de afgesproken periode (en soms langer) de medicatie toegediend heeft gekregen, zal de infuuspomp
gestaakt worden. Er wordt afsluitend nogmaals de pijnscore afgenomen en het infuus wordt verwijderd. Daarna
kunt u, als u zich verder goed voelt, naar huis. U moet wel worden opgehaald, u mag na de opname in principe
de eerste dag geen voertuig besturen. Na ongeveer zes weken wordt u terug verwacht op de polikliniek; u krijgt
hiervoor een afspraak mee.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder of na de behandeling nog vragen, neem dan contact op met de Pijnpolikliniek.

Telefoonnummers en adressen

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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