
  

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 aan de toediening dient een bloed-

onderzoek te gebeuren om de nierfunctie te 

controleren. Dit kan op de dag van opname in het 

dagziekenhuis of enkele dagen voordien bij de 

huisarts. In het laatste geval breng je de 

bloeduitslag mee.  

Je hoeft niet nuchter te zijn. 

Verloop van de dag 

Bij aankomst in het ziekenhuis meld je je aan bij de 

opnamedienst bij de hoofdingang. Daar zal je 

worden opgehaald door een medewerker van het 

dagziekenhuis geriatrie. 

Bij aankomst controleert de verpleegkundige je 

identificatie-armbandje en neemt ze je parameters 

(bloeddruk, pols en temperatuur). 

Vervolgens voert de verpleegkundige een 

bloedonderzoek uit (bepalen van de nierfunctie)  

en plaatst ze een katheter voor de toediening van  

Aclasta. 

Aclasta zal over een periode van 30-45 min 

inlopen. 

Gedurende de namiddag zal je koffie en water 

worden aangeboden. 

 

Nazorg 

Je dient voldoende water te drinken 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. 3g /24h) mag innemen. Ook rust kan 

verlichting geven. Indien deze klachten blijven 

aanhouden, contacteer je best een arts. 

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. 

Locatie 

Dagziekenhuis geriatrie  

2e verdieping linker vleugel. 

AZ Sint-Vincentius 

Schutterijstraat 34 

9800 Deinze 

Wij verwachten je: 

Op  ..............................  dag 

 ..........  /  ..........  / 20 ..........  

om   ...............  uur 

Indien belet, graag vooraf verwittigen op 

onderstaand telefoonnummer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Toedienen  
Aclasta-infuus op 

dagziekenhuis geriatrie 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 

hebt, kan je contact opnemen met je behan-

delende arts of met de verpleegkundige van de 

afdeling. 

09/3877267 (dagziekenhuis geriatrie) of 

09/3877260 (afdeling geriatrie) 

 

 

 

 


