Vernevelen van
pentamidine
–
Uw behandelend arts heeft u het medicijn Pentamidine voor verneveling voorgeschreven. In
deze folder leest u hoe u dit medicijn krijgt toegediend.

Wanneer krijgt u pentamidine voor verneveling?
Pentamidine voor verneveling wordt voorgeschreven om Pneumocystis Jirovecii Pneumonie
(PJP) te voorkomen. PJP is een longontsteking, die kan optreden bij patiënten met een
storing in het immuunsysteem door ziekte of behandeling. Mensen met een afweersysteem
dat normaal werkt, zijn niet gevoelig voor een PJP.
U krijgt pentamidine-verneveling als u geen cotrimoxazol toegediend mag krijgen.
Bijvoorbeeld wanneer u overgevoelig bent voor cotrimoxazol. U krijgt de
pentamidineverneveling 1 keer per maand totdat uw weerstand hersteld is. En u kunt stoppen
met het vernevelen van pentamidine. Uw internist of verpleegkundig consulent informeert u
hierover.

Hoe krijgt u de verneveling?






Uw behandelend arts informeert u over de behandeling.
De verpleegkundig consulent regelt in overleg met u de afspraken voor verneveling.
U krijgt de verneveling op de afdeling dagbehandeling. Deze afdeling zit op de 3de etage
van het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid. De verneveling duurt ongeveer 30 minuten.
De verneveling gebeurt in een goed geventileerde ruimte. Dit doen wij omdat herhaalde
blootstelling aan pentamidine schadelijk kan zijn voor gezonde mensen. Daarom
adviseren wij dat er geen andere personen, zoals familieleden of uw begeleider, bij u in de
kamer zijn tijdens de verneveling. De verpleegkundige draagt een mondmasker tijdens de
verneveling.

Het vernevelen











De verpleegkundige van de afdeling dagbehandeling legt u het gebruik van de vernevelaar
uit.
U krijgt een glas water en een bekkentje. Zodat u af en toe uw mond kunt spoelen.
Gaat u goed rechtop zitten.
Houd het mondstuk van het vernevelapparaat uw mond. Start de verneveling volgens de
instructie van de verpleegkundige.
Houd het mondstuk in de mond terwijl u in- en uitademt.
Het is de bedoeling dat u in een rustig tempo blijft ademen. Ademt u ongeveer 1x per
minuut een keer diep in. Zo komt het medicijn in alle delen van de longen.
Moet u hoesten, slik dan uw speeksel niet in. Spuugt u speeksel uit in het bekkentje.

Bijwerkingen







U kunt tijdens het vernevelen een irritatie voelen in uw mond of keel. Spoel dan uw mond
met water. Slikt u het water niet door, maar spuugt u het uit in het bekkentje.
U kunt door de verneveling hoesten of zelfs kortademig worden. U kunt de verneveling
dan even stopzetten. Wordt u erg benauwd tijdens het vernevelen, waarschuw dan de
verpleegkundige.
Na het vernevelen kunt u zich moe voelen. Sommige mensen worden juist overactief.
Bijwerkingen van het vernevelen zijn meestal na enkele uren weer over. Na het
vernevelen spreekt u nog met de verpleegkundige. Heeft u vragen of last van
bijwerkingen, bespreek dit dan met haar. Zij geeft u advies of neemt contact op met de
behandelend arts.

Belangrijke telefoonnummers


Verpleegkundig consulenten Jolanda van der Swaluw en Leontine van der Prijt.



Telefonisch spreekuur van 11.00 tot 12.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag via telefoonnummer (023) 224 0909.



Polikliniek interne geneeskunde Haarlem Zuid
Telefoonnummer (023) 224 0050.



Afdeling dagbehandeling (1.3) Haarlem Zuid
Telefoonnummer (023) 224 0313 of (023) 224 4132.



E-mailadres: infectieziektenverpleegkundigen@spaarnegasthuis.nl

Waar zijn we te vinden?
Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
(023) 224 0000

Spaarne Gasthuis
Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

Spaarne Gasthuis
Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Spaarne Gasthuis
Heemstede
Händellaan 2A
2102 CW Heemstede
info@spaarnegasthuis.nl
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