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Predniso(lo)n (glucocorticoiden) 
Uw reumatoloog heeft u predniso(lo)n voorgeschreven voor de behandeling van uw 
reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat u 
er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter van de 
apotheek. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij de apotheek of uw 
reumatoloog terecht. 
 

Het effect van predniso(lo)n 
Medicijnen genezen de reumatische aandoeningen niet. Wel zijn er medicijnen die de 
ontstekingen in de gewrichten kunnen onderdrukken. Deze middelen noemen wij 
reumaremmers. Na enige tijd kunnen hierdoor klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de 
gewrichten afnemen. Evenals vermoeidheidsklachten. Bovendien kunnen reumaremmers het 
ontstaan van gewrichtsschade voorkómen of sterk afremmen. Predniso(lo)n is zo'n medicijn. 
Prednison wordt in het lichaam omgezet tot prednisolon. In deze folder zal telkens gesproken 
worden over prednisolon, maar wordt dus ook prednison bedoeld. 

Prednisolon werkt vaak al binnen 24 uur. Soms duurt het echter langer voordat u het effect 
merkt. In sommige gevallen wordt prednison voor enkele weken voorgeschreven ('stootkuur'), 
meestal echter voor een langere periode. Helaas veroorzaakt prednison vaak bijwerkingen, 
vooral bij hoge doseringen. Prednison is een corticosteroïd, dit is een ontstekingsremmende 
stof. Het lichaam maakt in de bijnieren zelf ook corticosteroïden. Prednison heeft ongeveer 
dezelfde werking als de lichaamseigen corticosteroïden. Prednison wordt meestal in de vorm 
van tabletten van 5 mg gebruikt. Andere namen voor corticosteroïden zijn triamcinolon, 
hydrocortison en dexamethason. 

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen 
Over het algemeen kunt u prednisolon in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. 
Echter, licht altijd uw huisarts,  tandarts, apotheek en specialist in welke geneesmiddelen u 
gebruikt. 
 

Wijze van innemen 
In overleg met uw reumatoloog bepaalt u hoeveel tabletten u per dag moet gebruiken. Houdt u 
altijd aan de voorgeschreven dosis. Slik de tabletten gelijktijdig door (tijdens het ontbijt), elke 
dag op ongeveer hetzelfde moment. U kunt de tabletten innemen met voedsel of water. 
 
Voor het beste effect van de behandeling is therapietrouw, dus het opvolgen van de 
behandeling zoals u met de arts hebt afgesproken, van groot belang. Indien u de prednisolon 
bent vergeten in te nemen, en u neemt de tabletten 1 maal per dag: duurt het nog meer dan 
acht uur voor u de volgende dosis inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het 
nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over. 
 

Mogelijke bijwerkingen 
Bij het innemen van prednisolon kunnen bijwerkingen optreden. Nogal wat mensen maken zich 
zorgen hierover. Bijwerkingen treden echter vooral op bij hoge doseringen en in de regel komen 
ernstige bijwerkingen vooral voor als u lange tijd prednisolon gebruikt. Bij lage doseringen (10 
mg prednisolon per dag of minder) kúnnen echter ook bijwerkingen optreden. Als u last hebt 
van bijwerkingen, stop dan nooit direct met het gebruik van de tabletten maar neem contact op 
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met uw reumatoloog of huisarts. Als u prednisolon gebruikt, gaan de bijnieren namelijk minder 
lichaamseigen corticosteroïden maken. Zolang u prednisolon gebruikt, is dat geen probleem. Als 
u echter plotseling stopt met het gebruik van de tabletten, ontstaat er een tekort aan 
corticosteroïden omdat de bijnieren niet zo snel weer kunnen starten met de eigen productie. 
Dit kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. Als uw reumatoloog u geleidelijk steeds minder 
prednisolon voorschrijft, gaan de bijnieren geleidelijk weer normaal functioneren. 
  
In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van prednisolon vermeld die ooit zijn 
voorgekomen. 

 De belangrijkste bij langdurig gebruik zijn:  

 Het lichaam houdt soms extra vocht vast, vooral bij hogere doseringen. U kunt dit 
merken aan uw enkels die dikker worden. Ook kan uw bloeddruk hierdoor toenemen, en 
kunt u iets aankomen in gewicht. 

 Een gezwollen gelaat (vollemaansgezicht),vooral bij hogere doseringen. 
 Een (sterke) toename van de eetlust, vooral bij hogere doseringen. Meer eten door 

meer eetlust is de belangrijkste oorzaak van snelle gewichtstoename bij het gebruik van 
prednisolon, en is te vermijden door niet toe te geven aan dit ‘valse hongergevoel’! 

 Wondjes gaan langzamer dicht en ook kunt u sneller blauwe plekken oplopen. 
 Soms veroorzaakt prednisolon een dunnere, glimmende huid. 
 Het sneller oplopen van een botbreuk en het inzakken van wervels van de wervelkolom. 

Dit komt doordat de hoeveelheid kalk in de botten vermindert (osteoporose). Vaak 
schrijft uw reumatoloog u extra calcium voor om de botten stevig te houden. Gebruikt u 
prednisolon gedurende meer dan 3 weken in een dosering van meer dan 7,5 mg per dag, 
dan zal de reumatoloog u vaak ook extra medicatie voorschrijven om (verdergaande) 
botontkalking te voorkomen. 

 Soms veroorzaakt prednisolon spierzwakte, staar of een verhoging van de 
bloedsuikerniveau. 

 Ook kunnen pijn in de buik en misselijkheid optreden. Soms kan het gebruik van 
prednisolon leiden tot een maagzweer of een maagbloeding, vooral bij gelijktijdig 
gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers. Bij een maagbloeding kan het voorkomen 
dat u bloed gaat braken of zwarte ontlasting krijgt. 

 De kans op infecties zoals griep, bronchitis, long- of blaasontsteking, wondroos en 
gordelroos wordt iets groter door het gebruik van prednisolon. 

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij: zwarte ontlasting of het braken van 

bloed. 

 

Controles  
Om bijwerkingen in een vroeg stadium op te sporen zal uw reumatoloog regelmatig uw 
bloeddruk meten en uw bloed of urine laten onderzoeken. De uitslag van de onderzoeken is na 
enkele dagen bij uw reumatoloog bekend. U hoeft niet te bellen of langs te komen voor de 
uitslag. Uw reumatoloog neemt contact met u op als de uitslag van de onderzoeken afwijkend 
is. U kunt uw bloeduitslagen 3-4 werkdagen na bloedafname inzien op www.mijnreade.nl 
(inloggen met uw DigiD). 
 

 

http://www.mijnreade.nl/
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Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
Voor zover bekend is, heeft prednisolon in de gebruikelijke dosering geen invloed op de 
vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Ook wordt het gebruik van prednisolon tijdens een 
zwangerschap als relatief veilig beschouwd voor het ongeboren kind. U kunt dus tijdens een 
zwangerschap prednisolon blijven gebruiken. Echter, bij langdurig gebruik van hoge doseringen 
(meer dan 10mg per dag), kan er groeivertraging bij het ongeboren kind optreden. Daarom is 
het belangrijk om uw reumatoloog te informeren als u zwanger bent of een zwangerschap 
overweegt. Prednisolon komt in kleine hoeveelheden (ongeveer 10%) in de moedermelk 
terecht. Bij een kortdurend gebruik van prednisolon is het niet waarschijnlijk dat dat een effect 
op de baby zal hebben. Bij langdurig gebruik wordt aangeraden om de borstvoeding 3-4 uur na 
inname af te kolven en weg te gooien. Overleg deze situaties met uw reumatoloog. 
 

Vaccinaties  
Bij het gebruik van prednison mogen vaccinaties met een levend of verzwakt virus gegeven worden. 
Ook het jaarlijks griepvaccin kan gewoon toegediend worden. 
 

Aanvullende informatie 

 Het is heel belangrijk dat u niet plotseling stopt met het gebruik van prednisolon. Dit 
kan namelijk tot levensgevaarlijke situaties leiden. 

 Bij koorts, ziekte of operatieve ingrepen heeft uw lichaam meer prednisolon nodig. 
Informeer daarom altijd uw reumatoloog of huisarts als zo'n situatie zich bij u voordoet. 

 Als u moet braken binnen één uur nadat u de tabletten hebt ingenomen, neem dan nog 
een keer tabletten in. 

 Het gebruik van alcohol in de periode dat u prednisolon gebruikt heeft geen ongunstige 
invloed op de werking van het medicijn. Wel kan het in combinatie de kans op 
maagklachten vergroten. 

 Bewaar geneesmiddelen altijd zó, dat kinderen er niet bij kunnen. 
 Als u tabletten overhoudt, lever deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op een 

verantwoorde manier vernietigd. 

Over Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie 
Reade biedt en ontwikkelt hoogwaardige, specialistische reumatologie en behoort in Nederland 
tot de absolute top. Reade reumatologie heeft één hoofdvestiging en een groot aantal 
nevenvestigingen in algemene ziekenhuizen in Amsterdam en omstreken. Door dit netwerk is de 
organisatie in staat de juiste zorg dichtbij huis van de cliënt aan te bieden. Reade levert 
daarnaast een onmisbare bijdrage aan de innovatie van de reumatologie, en speelt een 
onderscheidende rol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. 
Einddoel is de cliënt in staat te stellen zijn mogelijkheden optimaal te benutten en de best 
haalbare kwaliteit van leven te bereiken. Reade is ontstaan uit de fusie tussen 
Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) en het Jan van Breemen Instituut (JBI), en werkt intensief 
samen met VUmc en AMC. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. 

 
Vragen 
Als u nog vragen heeft of als u twijfelt, neem dan gerust contact op met uw reumatoloog, de 
reumaverpleegkundige of de apotheek. Hieronder staan de desbetreffende telefoonnummers 
vermeld: 

http://www.reade.nl/
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Afspraak maken 
Voor het maken van een telefonische afspraak met de reumatoloog of een doorverwijzing naar 
de reumaverpleegkundige kunt u bellen naar de afdeling Klantenservice.  
T 020 - 242 10 00 (keuze 1) 

Spoedgeval tijdens kantooruren 
Tijdens kantooruren (08.30 - 17.00 uur) kunt u wanneer u een medisch spoedgevoel hebt en u 
dezelfde dag (telefonisch) contact wilt hebben met uw arts of zijn/haar vervanger bellen naar 
onderstaand telefoonnummer. 
T 020 - 242 15 00  
 
Spoedgeval buiten kantooruren 
Voor spoedgevallen buiten kantooruren (spoed eisende klachten) kunt u bellen naar de 
dienstdoende reumatoloog van VUmc. 
T 020 - 444 44 44 
 
Apotheek Reade 
Maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur en op donderdag tot 19:00 uur. 
T 020 – 242 19 50 
E apotheek@reade.nl 
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