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Prednisolon Prednison
Prednisolon/Prednison
Inleiding
Prednisolon wordt ingezet bij de Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.
Deze folder is geen vervanging van de bijsluiter.
Prednisolon
Prednisolon is een ontstekingsremmend medicijn, wat werkt bij buikpijn en diarree. Het is een
geneesmiddel waarvan het effect snel merkbaar is, vaak al na 24 uur. Soms duurt het echter wat langer.
Prednisolon wordt onder meer gegeven bij een opleving van de Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa,
omdat andere medicijnen niet direct werken. Prednisolon wordt vaak in combinatie met andere
geneesmiddelen gegeven.
Gebruik
Prednisolon bestaat in tabletvorm, maar kan ook in de bloedvaten geïnjecteerd worden. Dit laatste
gebeurt alleen in het ziekenhuis. Neem de tabletten bij voorkeur vóór of tijdens de maaltijd in met melk
of water. De voorgeschreven dosering prednisolon dient exact te worden opgevolgd.
Prednisolon is een corticosteroïde. Dit is een bijnierschorshormoon dat kunstmatig gemaakt wordt en de
eigen bijnier gaat hierdoor minder functioneren. Bij langdurig gebruik van prednisolon, zal de MDL-arts
de dosering langzaam afbouwen, om eventuele bijwerkingen te voorkomen. Uw eigen bijnier kan dan
geleidelijk de productie van de hormonen weer overnemen. Verminder of stop daarom nooit met het
gebruik van prednisolon, maar overleg altijd met uw MDL-arts (Maag-, Darm- en Leverziekten).
Bijwerkingen
De bijwerkingen zijn afhankelijk van de dosering en duur van het gebruik.
Voller worden in het gezicht;
Vocht vasthouden of dikke enkels;
Gewichtstoename (verdwijnt bij verminderen medicijn);
Toename van de eetlust (verdwijnt bij verminderen medicijn);
Botontkalking;
Maagklachten (bijvoorbeeld in combinatie met bepaalde pijnstillers en bloedverdunners);
Vertraagde wondgenezing;

Dunnere huid en snel blauwe plekken;
Stemmingsveranderingen, depressie, slapeloosheid;
Verhoogde infectiekans;
Ontregeling van diabetes;
Verhoogde bloeddruk
Neem bij maagklachten, bloedverlies of zwarte ontlasting direct contact op met een arts. Eventueel kan
ter voorkoming van de bijwerkingen een maagbeschermer voorgeschreven worden. Dit is afhankelijk
van andere medicijnen die u gebruikt.
Ziekte of operatie
Stel bij operatieve ingrepen, koorts of ziekte altijd de arts op de hoogte van het gebruik van prednisolon.
Mogelijk moet de dosering tijdelijk aangepast worden.
Zwangerschap
Prednison kan veilig gebruikt worden tijdens de zwangerschap en bij borst-voeding. Mocht u een
zwangerschapswens hebben, overleg dan met uw behandelend MDL-arts of verpleegkundig specialist
MDL. Eventueel kan de dosering aangepast worden.
Vaccinatie
Gebruik prednisolon niet wanneer u de afgelopen twee weken bent ingeënt tegen de mazelen, roden
hond of de bof. Raadpleeg de MDL-arts, de verpleegkundig specialist MDL of apotheker als u
gevaccineerd bent.
Belangrijk
Houdt u zich aan de voorgeschreven dosis en verander deze nooit op eigen initiatief.
Vragen over uw medicijnen, raadpleeg de apotheker.
Last van bijwerkingen: Licht altijd uw MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL in.
Bespreek aanpassing van medicatie altijd met de MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL.
Stop niet zelf met de behandeling.
Problemen
Problemen en klachten kunt u bespreken tijdens een controlebezoek, of neem contact op met uw
huisarts. De huisarts kan indien nodig met de behandelend arts overleggen. Ook is een telefonisch
overleg met de Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) mogelijk.

Vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de MDL-arts of de
verpleegkundig specialist MDL. Ook kunt u mailen met de verpleegkundig specialist MDL:
npmdl@amphia.nl(mailto:npmdl@amphia.nl). Vermeld hierbij altijd uw geboortedatum of patiëntnummer.
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)
Locatie Molengracht
Telefoonnummer: (076) 595 50 71
Meer lezen over maag-, darm- en leverziekten in Amphia?
Ga naar afdeling MDL

(https://www.amphia.nl/afdelingen/mdl)

Prednisolon Prednison

