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Inleiding 

U hebt met uw behandelend arts afgesproken dat u in aanmerking komt voor een 

behandeling met S-Ketamine. Ook is het mogelijk dat u deze behandeling zojuist al 

ondergaan hebt.  

De arts heeft u al informatie gegeven over de behandeling. In deze folder kunt u een 

en ander nog eens rustig nalezen.  

U kunt deze folder ook gebruiken om bijvoorbeeld uw huisarts of werkgever te 

informeren. 

 

S-Ketamine 

 

Bij veel pijnsyndromen kan een toestand van overprikkelbaarheid van het 

zenuwstelsel ontstaan, ook wel bekend als ‘wind-up’. 

Een paar jaar geleden werd een nieuwe methode ontwikkeld, waarbij de patiënt in 

dagbehandeling wordt opgenomen gedurende 8 uur. Gedurende de behandeling 

wordt S-Ketamine via een infuus toegediend. Dit kan resulteren in een vermindering 

van de overprikkelbaarheid van het zenuwstelsel. 

 

Voorbereiding op de behandeling 

 

Voor deze behandeling geldt de algemene voorbereiding die beschreven staat in de 

folder ‘Pijnkliniek’. Deze folder heeft u bij uw eerste bezoek aan de Pijnkliniek 

ontvangen.  

 

De behandeling 

 

U wordt rond 8.00 uur op de afdeling verwacht. Een verpleegkundige komt u 

ophalen. Het is verstandig gemakkelijke kleding te dragen aangezien u zich niet hoeft 

om te kleden.  

Er wordt een infuusnaald ingebracht door de arts of verpleegkundige. 

De S-Ketamine wordt via het infuus toegediend. 

U kunt aanvankelijk een beetje licht in het hoofd worden, maar doorgaans heeft het 

middel weinig bijwerkingen. 

Het infuus wordt rond 16.00 uur afgekoppeld en dan mag u direct naar huis. 

U krijgt op de afdeling broodjes en iets te drinken. 

Breng iets mee van thuis dat u leuk vindt om te doen gedurende de dag, bijvoorbeeld 

iets te lezen of te handwerken. U verblijft de hele dag op de afdeling. 

 

Duur 

 

U verblijft de hele dag op de afdeling: van 8.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. 
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Na de behandeling 

 

Als het infuus is verwijderd, mag u direct naar huis gaan. 

 

Resultaat van de behandeling 

 

De behandeling wordt nog niet zo lang toegepast, maar de resultaten zijn tot dusver 

veelbelovend. Bij de meeste patiënten heeft de behandeling, zelfs bij hardnekkige 

pijnklachten, enkele weken tot maanden een gunstig effect op de pijn. Indien deze 

behandeling een gunstig effect heeft, zonder dat daarbij te veel duizeligheid 

optreedt, kan de behandeling zo nodig worden herhaald. 

Let op! 

• Als u op het moment van het onderzoek in verwachting bent of vermoedt dit te 

zijn, verzoeken we u om dit vóór het onderzoek te melden. 

• Informeert u ons voor de behandeling over verandering in medicijngebruik.  

• Na de behandeling is het onverantwoord zelf actief aan het verkeer deel te nemen. 

U dient er zelf voor te zorgen dat u onder begeleiding van een familielid of kennis 

naar huis gaat. Is er geen begeleiding dan kan de behandeling niet door gaan. Het 

is de bedoeling dat u wordt opgehaald. 

• Indien u de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een buitenlands 

ziekenhuis, meldt dit dan. 

• Voor deze ingreep hoeft u niet nuchter te blijven. 

Tot slot 

Als u nog vragen heeft, kunt u deze altijd met uw behandelend arts bespreken. 
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Pijnkliniek 

Meldpunt Oost 13 

Afsprakennummer: 088 - 459 52 84   

Werkdagen: 9.00-12.00 uur en 14.00 -16.00 uur 

Informatienummer: 088 - 459 52 85   

Werkdagen: 8.30-12.00 uur en 13.30 -16.30 uur 

Bezoekadres 

Zuyderland Medisch Centrum 

Dr. H. van der Hoffplein 1 

6162 BG Sittard-Geleen 

Postadres 

Zuyderland Medisch Centrum 

t.a.v. afdeling Pijnkliniek 

Antwoordnummer 27 

6130 WB Sittard 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


