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Waarom Apomorfine therapie?
Er is door uw neuroloog en/of gespecialiseerd verpleegkundige met u gesproken over het s tarten met
de Apomorfine therapie. Apomorfine therapie is een aanvullende behandeling. Als u ervaart dat de
medicijnen die u voor uw Parkinson niet meer het gewenste effect geven is deze therapie mogelijk
naast de medicijnen in tabletvorm,
Apomorfine kan een oplossing in bieden aan patiënten die:
 meerdere en/of langdurige off-periodes kennen, die onvoldoende op de Parkinson medicijnen
reageren;
 veel last blijven houden van periodes van grote (over)beweeglijkheid afgewisseld met stijfheid;
 overgevoelig zijn voor of veel bijwerkingen hebben van de Parkinson medicijnen.
Apomorfine therapie krijgt u per keer toegediend met een injectiepen of continue via een pompje.

Apomorfine
Apomorfine is een stof die van morfine is afgeleid, maar die niet de pijnstillende en verslavende
werking van morfine heeft. Apomorfine kan niet in tabletvorm worden gegeven. Het wordt via een
naaldje net onder de huid toegediend. De stof wordt snel in de hersenen opgenomen, waardoor u
binnen ongeveer 10 minuten resultaat heeft. Het werkt vervolgens 45 tot 60 minuten door na
toediening. Het is geen vervanging voor de Parkinson medicijnen, maar mogelijk wel voor het aantal
Parkinson medicijnen dat u neemt.

Toediening
APO-go pen
De APO-Go pen is een kant en klare injectiepen waar
Apomorfine in zit. Door de doseerknop te draaien kan
de voorgeschreven hoeveelheid ingesteld worden.
De pen is maximaal 48 uur houdbaar en is na die tijd
niet meer te gebruiken. U kunt de APO-Go pen gebruiken
als u meerdere (maximaal vijf) en/of onvoorspelbare
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off-periodes heeft op een dag, die onvoldoende op de
Parkinson medicijnen reageren.
Apomorfine pomp
De Apomorfine pomp is een klein kastje waarop een spuit
wordt gedraaid waar de Apomorfine in zit. Aan het einde
van de spuit komt een slangetje, die aan de canule wordt
gekoppeld, die net onder de huid is geprikt. De canule
moet elke 48 uur worden vervangen en het slangetje elke
24 uur. De Apomorfine pomp is mogelijk geschikt voor u,
als u meerdere en/of langdurige, voorspelbare en/of
onvoorspelbare off-periodes heeft op een dag.
Met de pomp krijgt u de Apomorfine continu toegediend.

Voor het starten met Apomorfine
Voorafgaand aan de behandeling met Apomorfine, krijgt u een aantal vooronderzoeken op de
polikliniek en wordt er een dagopname gepland om het effect van de Apomorfine te testen.
De gespecialiseerd verpleegkundige neemt met u alle informatie door, informeert naar uw
verwachtingen en beantwoordt uw vragen.
De vooronderzoeken zijn:





een geheugentest door de gespecialiseerd verpleegkundige
een bloeddruk meting liggend en staand door de gespecialiseerd verpleegkundige
een ECG (hartfilmpje) op de afdeling Cardiologie route 56 (locatie ETZ Elisabeth)
bloedprikken bij de bloedprikdienst route 21 (locatie ETZ Elisabeth).

Als uit de vooronderzoeken blijkt dat Apomorfine niet toegepast kan worden in uw situatie, stopt het
traject hier. Als de vooronderzoeken goed zijn verlopen wordt er in overleg met u een datum gepland
voor het testen van het effect van Apomorfine en het bepalen van de beste dosering in uw situatie. De
gespecialiseerd verpleegkundige bespreekt met u de voorbereiding over het gebruik van medicijnen
voor en op de testdag. U start drie dagen voor het testen met domperidon, dit is om mogelijke
bijwerkingen van Apomorfine (misselijkheid en bloeddrukdaling) te voorkomen. U hoort de tijd van
stoppen en herstarten van uw Parkinson medicijnen op de testdag. Om het effect van de Apomorfine
goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat u komt zonder dat u uw gebruikelijke Parkinson
medicijnen heeft ingenomen (wel de domperidon).

Dag opname voor testen effect Apomorfine

Het testen gebeurt in het ETZ op de verpleegafdeling Neurologie op locatie ETZ Elisabeth. Op de dag
van het testen meldt u zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling.
Tijdens de testdag wordt ieder uur een dosis Apomorfine met de APO-Go pen toegediend en wordt
ieder uur met een aantal terugkerende testen beoordeeld wat het effect hiervan is op uw klachten. Er
wordt aan u gevraagd of u verbetering, verslechtering of bijwerkingen ervaart. Dit wordt getest tot het
beste effect is behaald of tot er bijwerkingen optreden.
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APO-Go pen
Wanneer u in aanmerking komt voor een apomorfine pen, wordt na de testen in overleg met de
neuroloog bepaald wat uw dosering wordt en hoeveel keer per dag u de APO-Go pen mag gebruiken.
Hierna gaat u weer de normale dosering Parkinson medicijnen innemen en gaat u met ontslag naar
huis. U krijgt een afspraak voor controle op de polikliniek Neurologie binnen 4 weken.
Apomorfine pomp
Wanneer u in aanmerking komt voor de Apomorfine pomp,
wordt na de testen in overleg met de neuroloog de pomp
aangesloten. De dosering wordt geleidelijk opgebouwd,
afhankelijk van de parkinson klachten en het effect.
Om deze reden moet u een aantal dagen in het
ziekenhuis blijven. Tijdens de ziekenhuisopname en daarna
tijdens de policontroles wordt er gekeken of het aantal
Parkinson medicijnen kan worden verminderd. Het heeft
tijd nodig om een goede balans hierin te vinden.
Voor verdere toelichting over het gebruik van de APO-Gopen en Apomorfine pomp, zie de daarvoor
beschikbare folders en instructiekaarten.
ApotheekZorg
Levering van de APO-Go pen, Apomorfine en benodigdheden met betrekking tot de pomp, gaat via
de firma ApotheekZorg. Vanuit Apotheekzorg is een verpleegkundige betrokken die eventueel tijdens
de opstart in het ziekenhuis aanwezig is. Verpleegkundigen in dienst van ApotheekZorg zijn of kunnen
betrokken worden bij de gehele behandeling. Zij zijn 24/7 bereikbaar voor vragen en/of problemen. Zij
komen indien nodig ook aan huis.
Vergoeding zorgverzekeraar
Behandeling met Apomorfine wordt volledig vergoedt vanuit de basisverzekering. Meer informatie
hierover vindt u op de website van uw zorgverzekeraar. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op
met uw eigen zorgverzekeraar.

Tot slot
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met uw behandelend
neuroloog of gespecialiseerd verpleegkundige.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):
Neurocentrum, polikliniek Neurologie:
Route 42

(013) 221 00 00
(013) 221 01 40

Gespecialiseerd verpleegkundige:

(013) 221 01 40
Neurologie, 1602 10-20
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