Gentamycine therapie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

De KNO arts heeft besloten om u te gaan behandelen met
Gentamycine. In deze folder leest u wat deze behandeling inhoudt.
Voor een kleine groep Menièrepatiënten bestaat er de mogelijkheid van
gentamycine-therapie. Deze therapie, waarbij een antibioticum in het oor
wordt gespoten, is in diverse landen al enige jaren bekend en wordt in
Nederland sinds kort ook op enkele plaatsen uitgevoerd. Al in de jaren 50 van
de vorige eeuw was bekend dat inspuiten van gentamycine bij
Menièrepatiënten de duizeligheidklachten verhielp. Tot voor een paar jaar
bestond er nog angst voor toename van de slechthorendheid en doofheid.
De kennis over de hoeveelheid aan te bieden antibioticum was onvoldoende.
Inmiddels heeft wetenschappelijk onderzoek voldoende kennis opgeleverd
om de therapie in praktijk te brengen.

Wie komen hiervoor in aanmerking
Gentamycine-therapie is bedoeld voor patiënten die alle andere
behandelmogelijkheden (tevergeefs) hebben geprobeerd. Bovendien kan de
therapie alleen worden toegepast als de ziekte in één oor zit. Aan die kant
wordt het evenwicht uitgeschakeld. Het evenwichtsorgaan in het andere oor
blijft functioneren. Als de ziekte in beide oren zit, is gentamycine-therapie
geen oplossing omdat dan beide evenwichtsorganen uitgeschakeld zouden
moeten worden.

De behandeling
Gentamycine-therapie is een eenvoudige, poliklinische ingreep. Eerst wordt
uw trommelvlies verdoofd door een klein prikje in het oor. Met behulp van een
naald wordt het antibioticum daarna door het trommelvlies in het middenoor
gespoten. U moet daarna nog ongeveer drie kwartier blijven liggen.
Ondertussen kruipt de vloeistof als het ware richting evenwichtsorgaan.
Daar doet het gentamycine zijn werk: het vernietigt de trilhaartjes in het
evenwichtsorgaan en daarmee wordt de kans op aanvallen van duizeligheid
kleiner.
Twee tot tien dagen na de toediening van gentamycine hebt u nog een aanval
van draaiduizeligheid. Soms is deze aanval heel mild, maar het kan ook heel
heftig zijn en enkele dagen aanhouden. Daarna treedt het herstel op. Dit kan
enkele dagen tot weken kan duren. De duizeligheid wordt langzamerhand
minder en het centrale zenuwstelsel stelt zich in op één evenwichtsorgaan.
U komt in principe één keer naar het ziekenhuis voor een injectie. Indien er in
de daaropvolgende weken toch nog aanvallen optreden, kan de behandeling
worden herhaald. De behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vergoed.

Vragen
Als u nog vragen heeft over de behandeling dan kunt u contact opnemen met
de polikliniek KNO, maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, (0318) 43 50
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