
 

  

Doelstelling 

Aclasta wordt voornamelijk toegediend voor de 

behandeling van osteoporose of botontkalking. 

Aclasta heeft een langdurige werking zodat het 

slecht éénmaal per jaar moet toegediend worden. 

 

Werkwijze 

Aclasta wordt toegediend via een infuus. Vooraf-

gaand gebeurt een bloedonderzoek om de 

nierfunctie te controleren. Het bloedonderzoek kan 

plaatsvinden op de dag van opname in het 

dagziekenhuis of enkele dagen voordien bij de 

huisarts. In het laatste geval breng je de resultaten 

van het bloedonderzoek mee naar het ziekenhuis.  

 

Wat breng je mee? 

 Identiteitskaart 

 Huidig medicatieschema  

 Eventuele verwijsbrief van de huisarts 

 Eventueel een krant, een boek, een 

handwerkje of iets anders 

Geld en waardevolle voorwerpen laat je beter 

thuis. 

 

Verloop van de dag 

Je hoeft bij je opname niet nuchter te zijn. 

Bij aankomst in het ziekenhuis meld je je aan bij de 

opnamedienst aan de hoofdingang. Een 

medewerker haalt je op en begeleidt je naar het 

geriatrisch dagziekenhuis. Bij aankomst controleert 

een verpleegkundige je identificatie-armbandje en 

neemt ze je parameters (bloeddruk, pols en 

temperatuur). 

Daarna voert de verpleegkundige een  

bloedonderzoek uit indien dat nog niet gebeurd 

was bij de huisarts. Tot slot plaatst de verpleeg-

kundige een katheter voor de toediening van 

Aclasta. 

De toediening van Aclasta via het infuus duurt 

ongeveer 30 tot 45 minuten.  

In de namiddag zal je koffie en water worden 

aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

Nazorg 

Drink voldoende water gedurende de eerste  

24 uren na de toediening van Aclasta. 

De eerste dagen na de toediening kan je je wat 

grieperig voelen (hoofdpijn, misselijkheid, braken 

en koorts), waarvoor je paracetamol (max. 3 gram 

per dag) mag innemen. Ook rusten kan verlichting 

geven. Indien deze klachten blijven aanhouden, 

contacteer je je (huis)arts. 

 

Afspraak 

Tijdstip 

Op …………………..dag 

…………. ........  / ……………. / 20 ………………… 

om  ……………………. uur 

Indien belet, graag vooraf verwittigen op 

onderstaand telefoonnummer. 

Locatie 

Geriatrisch dagziekenhuis, tweede verdieping 

AZ Sint-Vincentius Deinze 

Schutterijstraat 34 

9800 Deinze 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 

hebt, kan je contact opnemen met je 

behandelende arts of met de verpleegkundige van 

de afdeling. 

 Geriatrisch dagziekenhuis:  

09 387 72 67 

 Verpleegafdeling geriatrie:  

09 387 72 60  
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