
 
Prednison (corticosteroïden Medrol) 
 

Werking van prednison 

Prednison behoort tot de corticosteroïden. Corticosteroïden hebben een 

ontstekingsremmend effect. Door het afnemen van ontstekingen verminderen klachten als 

pijn, stijfheid en zwelling van gewrichten. Prednison werkt snel, soms al binnen enkele dagen. 

Soms  laat de werking enkele weken op zich wachten. 

Wanneer wordt prednison voorgeschreven? 

Prednison wordt voorgeschreven bij reumatische aandoeningen zoals reumatoïde artritis en 

systemische lupus erythematosus (SLE). Prednison werkt snel en wordt daarom vaak 

gebruikt in afwachting van een ander traagwerkend middel. Prednison wordt vaak (tijdelijk) 

gecombineerd met andere medicatie.  

Het gebruik van prednison 

• Prednison bestaat in tablet- of capsulevorm. De tabletten of capsules moet u tijdens 

of na het ontbijt met water innemen , tenzij de arts anders voorschrijft.  

• Prednison kan ook als injectie in een spier worden toegediend. Het effect houdt 

meestal enkele weken aan.  

• Prednison kan door uw arts in een gewricht worden toegediend. Het effect op de 

gewrichtsontsteking schommelt afhankelijk van het gewricht.  

• Prednison wordt soms per infuus toegediend. 

Bijwerkingen van prednison 

De bijwerkingen zijn afhankelijk van de hoeveelheid prednison die u gebruikt en de duur van 

de behandeling. In de bijsluiter van uw apotheek staan alle bijwerkingen vermeld die ooit 

zijn voorgekomen.  

Mogelijke bijwerkingen zijn: 

• Een gewichtstoename, een opgezwollen gelaat en het vasthouden van vocht.  

• Kwetsbaarder worden van de huid zodat er makkelijker blauwe plekken ontstaan en 

wondjes slechter genezen.  

• Verhoogde bloeddruk.  

• Een lichte vorm van suikerziekte.  

• Verhoogde kans op een infectieziekte.  

• Bij langdurig gebruik kan prednison leiden tot botontkalking. 

 

 



 
 

 

De arts kan reageren op de bijwerkingen door bijvoorbeeld de suikerziekte te 

behandelen of  de botontkalking te vermijden door extra kalktabletten met vitamine 

D  en/of bisfosfonaten voor te schrijven. 

Controle 

• Om de mogelijke bijwerkingen van prednison op te sporen is het noodzakelijk om 

regelmatig uw bloeddruk, gewicht en bloedsuiker te laten controleren.  

Bijzonderheden 

• Bij koorts heeft uw lichaam tijdelijk meer behoefte aan prednison. Verander nooit 

zelf de dosering zonder voorafgaand overleg met uw reumatoloog of huisarts.  

• Stop niet plotseling met prednison wanneer u het middel langer dan zes weken 

gebruikt heeft. Uw arts schrijft een afbouwschema voor waardoor u het gebruik van 

prednison geleidelijk kunt stopzetten.  

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding  

• Prednison heeft, geen invloed op de vruchtbaarheid.  

• Het gebruik van prednison tijdens de zwangerschap is relatief veilig.  

• Prednison komt in kleine hoeveelheden terecht in borstvoeding. Als u een lage 

dosering gebruikt, Loopt uw baby waarschijnlijk weinig risico.  

• Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met 

uw reumatoloog. 

Vaccinaties 

• De griepvaccinatie (griepprik) is mogelijk en effectief.  

• We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te 

overleggen. 

 

 

 

 

 



 
Operaties en andere ingrepen 

Als u geopereerd moet worden, is het mogelijk dat uw lichaam tijdelijk meer behoefte heeft 

aan prednison. Licht uw arts daarom altijd in over uw gebruik van prednison voor een 

operatie! Uw arts zal de dosering prednison meestal tijdelijk aanpassen. 

Prednison kan de wondgenezing vertragen en verhoogt het risico op wondinfecties. 

Waarschuw uw arts als u denkt dat de wond ontstoken is. 

Gebruik van prednison samen met andere medicijnen 

• Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. 

Denk ook aan voedingssupplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift 

verkrijgbaar zijn. Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd 

veilig. 

Meer informatie  

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met 

uw huisarts of uw reumatoloog.  

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het 

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie www.bcfi.be . 

 

 


