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Jaarlijkse toediening Aclasta intraveneus 

 (dagziekenhuis geriatrie) 

Informatiebrochure voor patiënten 

 

 

Uw arts heeft aanbevolen dat u zoledroninezuur (Aclasta) toegediend krijgt. Dit  

middel wordt gebruikt voor het behandelen van postmenopauzale vrouwen en  

volwassen mannen met osteoporose of osteoporose veroorzaakt door corticosteroïden 

en de botziekte van Paget bij volwassenen. Deze ziekten houden in dat de botten  

zwakker en brozer worden, zodat ze gemakkelijker kunnen breken.  

Om het risico op het optreden van mogelijke bijwerking(en) te verminderen, zijn er 

enkele voorzorgen die moeten genomen worden.  

 

Vóór het toedienen van de behandeling  

 

 Voordat u Aclasta krijgt, moet u de (huis)arts informeren als:  

 u problemen heeft met uw mond of tanden (zoals een slechte mondgezond-

heid, ziekte van uw tandvlees of geplande tandextractie);  

 u geen routinematige mondzorg krijgt of gedurende lange tijd geen gebits-

controle heeft gehad;  

 u rookt (aangezien dit het risico op tandproblemen kan verhogen); 

 u eerder behandeld werd met een bisfosfonaat (gebruikt om botaandoeningen 

te behandelen of voorkomen);  

 

 

 



  

 

 u geneesmiddelen genaamd corticosteroïden inneemt (zoals Medrol);  

 u kanker heeft.  

 Uw huisarts kan u vragen een tandheelkundig onderzoek te ondergaan voordat 

u de behandeling met Aclasta begint. 

 

 Voordat u Aclasta krijgt, dient een veneuze bloedafname (in de arm) te gebeuren 

(met bepaling van serumcalcium, serumcreatinine en creatinineklaring [e-GFR]). 

 Deze bloedafname kan u laten uitvoeren bij uw huisarts, dit één à twee weken 

voorafgaand aan de geplande afspraak op het dagziekenhuis geriatrie. Gelieve 

de bloedresultaten de dag van uw afspraak in het ziekenhuis mee te brengen, op 

die manier kunnen lange wachttijden vermeden worden.  

 

 Calcium- en vitamine D supplementen (respectievelijk 1000 mg en 880 E) moeten 

gedurende minstens een 4-tal weken vóór de toediening van Aclasta ingenomen  

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Aandachtspunten na toedienen van de behandeling 

 U dient na de toediening van Aclasta voldoende te drinken.  

 

 Het gebruik van Paracetamol (bv. Dafalgan 500 mg à 1 g, max 3 à 4 x per dag met 

minimum interval van 4 uur) kan zorgen voor vermindering van de symptomen 

(zoals koorts, spierpijn, griepachtige verschijnselen, gewrichtspijn en hoofdpijn) die 

binnen de eerste drie dagen na de toediening van Aclasta kunnen optreden.  

 

 Verdere inname van calcium- en vitamine D supplementen (respectievelijk 1000 mg 

en 880 E) is strikt aangewezen. 

 

 U dient een goede mondhygiëne aan te houden, regelmatig uw tanden te poetsen 

en uw gebit regelmatig laten controleren. Als u een kunstgebit draagt, moet u zeker 

zijn dat deze goed past. 

Als u onder tandheelkundige behandeling bent of gepland staat voor tandchirurgie 

(bv. tanden trekken), moet u uw arts informeren en uw tandarts vertellen dat u 

zoledroninezuur krijgt. 

Neem onmiddellijk contact op met uw arts en tandarts als u problemen ervaart met 

uw mond of tanden (zoals losse tanden, pijn of zwelling of het niet genezen van 

zweren/wondvocht), aangezien dit tekenen kunnen zijn van botschade van het 

kaakbeen. 

 

 

 

 

 



  

 

Contact 

 

Dagziekenhuis geriatrie:  059 41 44 21 
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