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Reumatologie
Zoledroninezuur

Uw reumatoloog heeft u zoledroninezuur voorgeschreven voor de 
behandeling van uw reumatische aandoening. Zoledroninezuur is een 
infusiebehandeling bij botontkalking of de ziekte van Paget. Voor een 
goede behandeling is het belangrijk dat u er een aantal dingen over 
weet. Lees daarom deze folder goed door.

Het effect van zoledroninezuur
Zoledroninezuur is een bisfosfonaat. Bisfosfonaten zijn medicijnen 
die aan botweefsel hechten en hierdoor de botafbraak remmen, de 
botdichtheid vergroten en het risico op botbreuken verminderen. 
Meestal wordt gestart met bisfosfonaten in tabletvorm. Indien 
patiënten deze tabletten niet verdragen of bekend zijn met ernstige 
slokdarm- en/of maagklachten kan behandeling met een bisfosfonaat 
per infuus, zoals zoledroninezuur een goed alternatief zijn. Doordat 
zoledroninezuur in hoge mate aan botweefsel hecht, is het gedurende 
een lange periode werkzaam en is een behandeling eens per jaar 
voldoende.

Wat moet er gebeuren voordat u zoledroninezuur kunt krijgen?
Voorafgaand aan elk infuus zult u bij de reumatoloog komen voor 
laboratorium controle (o.a.: nierfunctie, calcium, vitamine D). Aan de 
hand van deze uitslagen kan bekeken worden of u de behandeling 
kunt ondergaan. 

Behandeling met zoledroninezuur
Zoledroninezuur wordt toegediend per infuus op de interne 
dagbehandeling in ons ziekenhuis. U kunt de dagbehandeling vinden 
als u route 07 volgt. Op het afgesproken tijdstip kunt u zich melden 
bij de verpleegkundige die daar werkt. De verpleegkundige zal uitleg 
geven over het verloop van de behandeling. Er zal geadviseerd 
worden om voor en na de behandeling 2 glazen water te drinken om 
uitdroging te voorkomen.



Mogelijke bijwerkingen
Zoals bij elk ander medicijn dat (per infuus) gegeven wordt, zijn er 
ook bij zoledroninezuur reacties tijdens of na het infuus mogelijk. 
De meerderheid van deze mogelijke bijwerkingen, zoals koorts en 
rillingen, pijn in spieren en gewrichten en hoofdpijn, treden op binnen 
de eerste drie dagen na de toediening van zoledroninezuur. Deze 
klachten zijn meestal mild tot matig en verdwijnen binnen enkele 
dagen. Deze griepachtige klachten komen na het eerste infuus vaak 
voor (bij meer dan 30% van de patiënten), maar bij het volgende 
infuus gewoonlijk in mindere mate. 

Andere mogelijke bijwerkingen kunnen zijn:
 - Misselijkheid en braken
 - Diarree
 - Hartritmestoornissen
 - Osteonecrose van de kaak

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen
Over het algemeen kunt u zoledroninezuur in combinatie met 
bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Toch wordt u geadviseerd 
te overleggen met uw behandelend arts in hoeverre het gelijktijdig 
gebruik van andere medicijnen is toegestaan. Vertel uw huisarts, 
uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke geneesmiddelen u 
gebruikt, ook de geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn.



Wanneer wordt behandeling met zoledroninezuur afgeraden
 - Als u allergisch bent voor zoledroninezuur of voor een ander 

bisfosfonaat, mannitol of natriumcitraat.
 - Bij een afwijkende nierfunctie of calciumgehalte.
 - Als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borst-

voeding geeft. 

Aanvullende informatie
 - Het is aan te raden voorafgaande aan de behandeling een 

tandheelkundige controle uit laten voeren door uw tandarts. 
Vermeld aan de tandarts altijd dat u zoledroninezuur gaat 
gebruiken.

 - U zult afhankelijk van de vitamine D bloeduitslag vitamine D 
voorafgaand aan het infuus op recept mee krijgen. U kunt dit 
volgens voorschrift innemen.

 - Neem voor het infuus contact op met de reumatoloog als u 
hoge koorts heeft gehad, diarree of een andere aandoening 
met vochtverlies heeft gehad of als u andere medicatie bent 
gaan gebruiken.

 - Beweeg regelmatig om uw botten sterk en uw spieren en 
gewrichten soepel te houden.

Vragen
Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de reumatoloog via de 
polikliniek reumatologie, tel. 0344 67 38 80.
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