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Aclasta



Welkom in het daghospitaal geriatrie van het az 
Vesalius.

In overleg met uw arts werd afgesproken het medicijn 
Aclasta te gebruiken voor de behandeling van uw 
osteoporose of botontkalking.

In deze folder krijgt u meer informatie over deze 
behandeling.

1. WAT IS BOTONTKALKING?

Botontkalking is het brozer worden van de botten. Het 
wordt ook wel osteoporose genoemd.

De aandoening komt vaker voor bij vrouwen dan bij 
mannen en vooral op latere leeftijd.

Eén op de drie vrouwen boven de 60 jaar heeft last van 
botontkalking. Bij mannen boven de 60 jaar is dit één 
op de zeven.

Osteoporose is niet hetzelfde als artrose.

2. WAAROM ACLASTA?

U krijgt Aclasta voorgeschreven omdat u osteoporose 
heeft, al of niet reeds verwikkeld met een breuk. Het 
kan gaan om een heupbreuk of een wervelindeuking.

Om verdere botontkalking te vermijden zijn er 
meerdere behandelingen met Aclasta nodig. Dit 
gebeurt één keer per jaar.

Voor Aclasta kan worden toegediend moet de arts op 
de hoogte zijn van de werking van uw nieren. Daarom 
wordt een bloedstaal genomen ter controle van de 



nierfunctie.

Afhankelijk van deze resultaten zal uw behandeling 
starten nadat de resultaten bekend zijn.

3. DE WERKING VAN ACLASTA

Het werkzaam bestanddeel van Aclasta is 
zoledroninezuur. Aclasta hecht zich aan het botweefsel 
en remt de cellen die het bot afbreken.
De botafbraak wordt hierdoor geremd, en het risico op 
botbreuken wordt kleiner.
Naast de jaarlijkse behandeling met Aclasta is het 
zeer belangrijk te voorzien in voldoende inname van 
calcium en vitamine D. Daarom wordt u calcium en 
vitamine D supplementen voorgeschreven.

4. ACLASTA-INFUUS OP DE DAGZAAL

Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor de 
behandeling. Als u medicijnen gebruikt mag u deze 
gewoon innemen. De medicatie die u eventueel ’s 
middags neemt mag u in de originele verpakking 
meebrengen naar het ziekenhuis.

Na toestemming van de arts mag u deze op de 
gebruikelijke manier nemen. We vragen u ook om 
de naar u opgestuurde vragenlijst ingevuld mee te 
brengen en te overlopen met de verpleegkundige.

U hoeft niet nuchter te zijn. Zorg er wel voor dat u 
voldoende drinkt, tenminste één of twee glazen, voor 
uw behandeling.

Tijdens de behandeling kunt u uw eigen kleding 
aanhouden. Wij raden u aan om geen bovenkleding 



met strak zittende mouwen te dragen zodat de 
verpleegkundige makkelijk het infuus kan inbrengen.

Behandeling

Meldt u op de afgesproken datum en tijdstip in het 
Daghospitaal Geriatrie.

De verpleegkundige overloopt met u de dagplanning 
en begeleidt u tijdens de behandeling. Indien nodig 
wordt er een bloedstaal genomen, de verpleegkundige 
plaatst dan een kathetertje in uw arm of hand.

Na de resultaten van het bloedstaal kan het infuus met 
Aclasta gestart worden.

De toediening duurt maximaal een uur. Ter 
gelegenheid van het contact op het daghospitaal 
gebeurt een multidisciplinaire evaluatie(o.a. mogelijks 
een valevaluatie door de kinesist).
Op het einde van het dagverblijf zal de arts, die dan 
beschikt over alle gegevens, u zien. U kan hem dan nog 
vragen stellen.

Denk eraan dat u voldoende blijft drinken gedurende 
de dag van de behandeling.



5. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Het infuus kan soms bijwerkingen geven, griepachtige 
symptomen zoals koorts, hoofdpijn, duizeligheid en 
braken.Ook kan u kortdurend last krijgen van stijfheid 
in uw spieren, botten en gewrichten.

Voor u naar huis vertrekt krijgt u daarom 1 gram 
Paracetamol of Dafalgan mee indien u dit niet 
standaard neemt.

De mogelijke bijwerkingen treden meestal op binnen 
de drie dagen na de toediening van de Aclasta en 
verdwijnen meestal vanzelf.

U mag Dafalgan herhalen maar als u last blijft houden 
van de bijwerkingen, overleg dan met uw huisarts 
of neem contact op met de verpleegkundige van het 
Daghospitaal Geriatrie.
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CONTACT

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen 
bespreek die dan gerust met uw arts of een 
verpleegkundige van het dagziekenhuis geriatrie.

Tel. 012 39 60 63


