
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETAMINE-INFUUS THERAPIE 

 

 

 

 

 

 



Inleiding 
U heeft een afspraak voor een behandeling met een  
Ketamine infuus. Tijdens deze behandeling verblijft u vijf dagen 
in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie Vlietland op de 
afdeling short-stay.  
 
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. 
 

Wat is Ketamine-infuus therapie? 
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 dat er gedurende een aantal maanden 
pijnvermindering optreedt.  

 

Voor de behandeling 

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling 
Pijnbestrijding 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.  

 
▪ Koorts. Als u op de dag van de behandeling koorts heeft 

kan de behandeling helaas niet doorgaan.  
▪ Wanneer u bloedverdunners gebruikt, krijgt u van uw 

specialist te horen of u deze kunt blijven slikken of dat u 
moet stoppen. Hoelang u moet stoppen is mede 

afhankelijk van de soort bloedverdunner die u gebruikt. 
▪ Voorafgaand aan de behandeling neemt u de medicatie in 

zoals u deze gewend bent in te nemen.  
▪ Neemt u alle medicatie die u gebruikt naar het ziekenhuis 

mee gedurende de behandeling.  
▪ Neemt u een recent medicatie overzicht mee naar het 

ziekenhuis.  



▪ Indien u een allergie voor medicijnen heeft, meld dit dan 
voorafgaand aan de behandeling.  

▪ Indien u een pacemaker of ICD heeft of aan epilepsie lijdt, 
meldt u dit bij uw pijnspecialist of de pijnconsulent.  

▪ Bent u zwanger of vermoedt u dat zwanger bent, overleg 
dit dan met uw pijnspecialist of de pijnconsulent. 

 

De behandeling 

Voor de behandeling mag u een lichte maaltijd eten. Dit 
betekent:  

▪ Maximaal 2 beschuiten of witte boterhammen met jam of 

suiker en dun margarine of halvarine; 
▪ Een glas melk of koffie met melk en suiker.  

 
Op de dag van de behandeling meldt u zich 20 minuten voor de 
behandelafspraak op de afdeling Short-stay van Franciscus 
Vlietland. Als u zich hier heeft geïnstalleerd, dan komt u 
volgens afspraak naar de polikliniek Pijnbestrijding.  
 
Op de polikliniek Pijnbestrijding heeft u een afspraak met de 
pijnspecialist. De pijnspecialist bepaalt of u mag starten met de 

Ketamine-infuustherapie. Als u mag starten met de Ketamine- 
infuustherapie, dan gaat u samen met de pijnconsulent terug 
naar de afdeling Short-stay. De pijnconsulent start vervolgens 
hier de Ketamine-infuustherapie bij u. Tijdens uw behandeling 
controleert de pijnconsulent meerdere keren per dag of alles 
goed gaat. 
 
Afhankelijk van mogelijke bijwerkingen wordt de dosering van 
de Ketamine-infuustherapie volgens protocol opgehoogd. 
Tijdens de opname wordt een zo optimaal mogelijke instelling 
van het medicijn nagestreefd. Door het medicijn meerdere 

dagen toe te dienen, zal de pijnvermindering langer 
aanhouden. Het infuus wordt verwijderd op de dag van ontslag. 
 
Uw familie of naasten mogen volgens de bezoektijden van de 
afdeling Short-stay bij u langs komen. 

 

 



Mogelijke complicaties 
Een mogelijke complicatie van deze behandeling zijn 
ontstekingsverschijnselen van de infuusnaald. Of het niet goed 
lopen van het infuus. Mocht dit gebeuren, dan ka het nodig zijn 
om een nieuw infuus te prikken. Daarnaast komt het soms voor 
dat iemand een allergische reactie op de medicatie krijgt. 

 

Mogelijke bijwerkingen 

Alle hieronder genoemde bijwerkingen zijn omkeerbaar en 

verdwijnen na verminderen of stopzetten van de behandeling.  
• Dubbelzien; 
• Dronken gevoel; 
• Slaperigheid; 
• Misselijkheid; 
• Braken; 
• Hallucinaties; 
• Nare dromen; 
• Ontstekingen van het bloedvat waar het infuus zat; 
• Angst; 
• Verwardheid; 

• Vergeetachtigheid; 
• Snelle hartslag; 
• Hoge bloeddruk; 
• Kortademigheid of benauwdheid; 
• Verminderd coördinatievermogen; 
• Duizeligheid; 
• Verhoogde speekselvloed; 
• Leverfunctiestoornissen. 

 
Laat u door deze lijst niet te zeer afschrikken. Bijwerkingen 

komen vooral de eerste dagen voor, daarna neemt de 
intensiteit af. Bij misselijkheid en braken kunnen medicijnen 
gegeven worden om dit tegen te gaan. 
 

Ontslag 
Op de dag van ontslag mag u zelf niet deelnemen aan het 
verkeer, zorgt u ervoor dat iemand u op komt halen. 
 
 



Vragen 

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met de polikliniek Pijnbestrijding. 
 
▪ Franciscus Gasthuis 
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur tot 12.00 uur 

of 13.00 uur tot 15.30 uur, via telefoonnummer 010 – 461 

6674. 

▪ Franciscus Vlietland 
Van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 uur tot 12.00 

uur en 13.00 uur tot 15.30 uur, via telefoonnummer 010 – 893 

3223. 
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