
Ketalar infuusbehandeling 
Informatiebrochure patiënten

Na de behandeling

Na de behandeling, wanneer u voldoende wakker bent, mag 
u een broodmaaltijd en een drankje nuttigen op de kamer. 
Dit dient u zelf van thuis mee te brengen. Daarna mag u terug 
naar huis. Zorg ervoor dat iemand u vervoert, want u mag zelf 
geen voertuig besturen. Zorg voor begeleiding indien u gebruik 
maakt van het openbaar vervoer. 

Wat zijn de mogelijke neveneffecten?
• Verhoogd hartritme
• Verhoogde bloeddruk
• Verwardheid
• Duizeligheid
• Dromen
• Slaperigheid/sedatie

Contact

Hebt u vragen of problemen? Neem gerust contact op 
met het secretariaat van het multidisciplinair pijncentrum.
•  Het multidisciplinair pijncentrum is bereikbaar  

tussen 8.30 en 16.30 uur op het nummer + 32 3 821 35 86. 
Locatie: volg route 84.

•  Bij dringende gevallen buiten de kantooruren kunt u  
de wachtdienst van het pijncentrum contacteren via de  
telefooncentrale van het UZA +32 3 821 30 00.

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook   en twitter       

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld 
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.
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Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.



Beste patiënt,

Welkom bij het multidisciplinair pijncentrum van het UZA. 
In het kader van uw pijnproblematiek verwees uw pijn-
specialist u door voor een Ketalar infuusbehandeling. Deze 
brochure geeft u meer informatie over de behandeling en 
hoe u zich moet voorbereiden. Hebt u nog vragen, stel ze 
dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundige. 
U vindt onze contactgegevens achteraan. We helpen u 
graag verder.

Wat is een Ketalar infuusbehandeling?

Ketalar is een anestheticum (verdovingsmiddel) dat aan 
pijnverlichting kan doen. De stof werkt in op het centra-
le zenuwstelsel. Via een infuusbehandeling krijgt u de 
medicatie rechtstreeks in het bloed toegediend. Door de 
medicatie wordt u slaperig, maar kan u nog wel op prikkels 
reageren.

De Ketalar infuusbehandeling duurt 4 uur, waarna u nog 2 
uur op de afdeling moet blijven ter observatie. U krijgt een 
eenpersoonskamer toegewezen om de rust te verzekeren 
tijdens uw behandeling. 

Hoe bereidt u zich voor?

• Voor de behandeling mag u niet eten of drinken. U mag 
wel ochtendmedicatie innemen met een kleine hoeveel-
heid water.

• Kies voor gemakkelijke, loszittende kledij tijdens de 
behandeling. Draag geen juwelen. Laat waardevolle 
voorwerpen thuis.

• Zorg ervoor dat iemand u naar het ziekenhuis brengt, 
want na de behandeling mag u zelf niet rijden.

Wat neemt u mee?
 Hebt u pijnmedicatie nodig? Geef bij aanmelding  
 een lijst af met uw pijnmedicatie en de hoeveelheid.
 Telefoonnummer van uw contactpersoon.
 Iets om u bezig te houden na de behandeling.
 Hebt u een attest nodig voor vervoer of aanwezigheid?  
 Geef dit dan door wanneer u zich aanmeldt.

Waar meldt u zich aan?

• Meld u in de inkomhal van het UZA aan voor dagopname. 
• Volg daarna route 84 naar de afdeling B5 waar de  

behandeling zal doorgaan.
• Meld u aan bij de verpleegwacht. De verpleegkundige 

noteert uw naam, geboortedatum, lengte en gewicht.  
U krijgt een bed toegewezen.

Hoe verloopt de behandeling?

• De verpleegkundige plaatst een infuuskatheter in de 
arm. De pijnmedicatie (Ketalar) wordt door middel van 
een spuitpomp toegediend via het infuus. De toediening 
van de medicatie gebeurt volgens een bepaald schema. 
De concentratie van de medicatie is afhankelijk van uw 
gewicht. We controleren uw bloeddruk, hartritme en 
saturatie (zuurstofgehalte in het bloed) via monitoring. 

• Tijdens de behandeling wordt er zuurstof toegediend 
door middel van een zuurstofbril.

• De behandeling start om 8 uur en gaat door in een  
verduisterde kamer.

• Voor deze behandeling krijgt u altijd een eenpersoons- 
kamer toegewezen.

• Tijdens de behandeling hebt u verplichte bedrust.
• Bezoek of andere afleiding (zoals TV, tablet of lezen) is 

niet toegelaten tijdens de behandeling.
• Na afloop blijft u nog 2 uur bij ons ter observatie.


