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APD (Pamidronaat)                                                   

Wat is APD?
Door de uitzaaiing van kanker naar de botten wordt het bot vaak afgebroken (osteolyse). 
Hierdoor wordt het bot broos en breekbaar en kan de patiënt veel pijn krijgen. APD remt de 
afbraak van het bot. Hierdoor is er vaak minder pijn en minder kans op breken van het bot. Door 
de verhoogde afbraak van botweefsel kan er bovendien een teveel aan kalk in het bloed komen. 
Dit kan weer aanleiding zijn voor allerlei onaangename effecten, zoals vermoeidheid, gebrek 
aan eetlust, braakneigingen, verstoppingen, abnormale dorst en verwarring. APD vermindert de 
hoeveelheid kalk in het bloed.

APD heeft de volgende gunstige effecten: 

1. Verminderde botafbraak door tumoren 
2. Daling van het te hoge kalkgehalte in het bloed 
3. Minder botpijn 
4. Verminderd risico op wervelfracturen en/of wervelvervormingen 
5. Botbeschermend effect bij vroegtijdige behandeling 
6. Voorkomen van nieuwe plekjes van botafbraak

Wanneer er te veel kalk (calcium) in het bloed aanwezig is, zoals bij uitgebreide botuitzaaiingen 
is behandeling met APD aangewezen. 

Hoe wordt APD gebruikt?                                                                                                                                   
APD wordt door middel van een langzaam infuus in een ader toegediend. Het infuus wordt 
afhankelijk van de dosis in één tot enkele uren toegediend. De arts zal beslissen hoeveel en 
wanneer u de infusies nodig heeft.
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Mogelijke bijwerkingen                                                                                                                                  
Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. Sommige bijwerkingen verdwijnen nadat het 
lichaam aan de stof is gewend. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: kortdurende koorts en 
een griepachtig gevoel gepaard gaande met rillingen, vermoeidheid en een algemeen gevoel 
van onwel zijn. Deze klachten kunnen op de dag dat het infuus wordt toegediend optreden. 
Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn: kortdurende spier- en/of gewrichtspijn, 
spierkrampen, pijn, misselijkheid en braken, buikpijn en verminderde eetlust.

Aanbevelingen
Als u APD krijgt is er een kans dat uw kaakbot wordt afgebroken. Wij adviseren u dan ook om 
voor de start met APD een bezoek te brengen aan uw tandarts voor een gebitscontrole en een 
eventuele behandeling. Een goede mondverzorging is belangrijk, poets 3x daags uw tanden en 
spoel uw mond met een zoutwater oplossing. Als u gedurende de behandeling problemen heeft 
met uw gebit, zoals tandpijn, loszittende tanden of een kaakontsteking neem dan contact op met 
uw specialist en tandarts.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
oncologieverpleegkundige.

Telefoonnummer: 079-3462689.

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 
behandeling, laat dit ons dan weten. 


