BEHANDELING MET
METHYLPREDNISOLON
Binnenkort wordt u opgenomen in het Spijkenisse Medisch Centrum voor
een Methylprednisolon behandeling. In deze folder vindt u informatie over
deze behandeling.
Wat is een Methylprednison
behandeling
De hooggedoseerde Methylprednisolon
behandeling is een therapie voor de
behandeling van aanvallen bij MSpatiënten. Een Methylprednisolon
behandeling is een infuuskuur, met 500
mg of 1000 mg Methylprednisolon
(Prednison). Methylprednisolon is een
corticosteroïde. Dit zijn medicijnen die
werken als bijnierschorshormonen. Deze
medicijnen worden gebruikt om
ontstekingen in het lichaam af te remmen
en het immuunsysteem bij te sturen.
Methylprednisolon remt de
ontstekingsreactie in het centraal
zenuwstelsel. De aanval wordt zo
bestreden en de duur ervan verkort.
Bijwerkingen
Van Methylprednisolon zijn een aantal
bijwerkingen bekend die bij een langdurig
gebruik van dit middel voorkomen (zoals
botontkalking en een opgezet gelaat).
Omdat de infuuskuur Methylprednisolon
van korte duur en incidenteel is, zijn de
bijwerkingen van een kuur gering en van
voorbijgaande aard. Hierdoor is het ook
mogelijk om de kuur te herhalen. Dat kan
nodig zijn bij nieuw ontstane klachten
maar ook bij toename van al bestaande
klachten.

Voorbereiding
 Wilt u de medicatie die u thuis gebruikt,
meenemen.
 Maakt u thuis gebruik van speciale
hulpmiddelen neem die dan mee naar
 het ziekenhuis.
De behandeling
De kuur duurt drie of vijf dagen. Na de
medicatie-toediening gaat u naar huis.
Voordat u de medicijnen krijgt toegediend
verricht de verpleegkundige nog enkele
controles, zoals:
 de temperatuur, de bloeddruk, de
hartslag en uw gewicht. Gedurende de
dagen van de kuur, kan de bloeddruk
wat verhoogd zijn.
 op de derde dag wordt het
glucose(=suiker) gehalte geprikt.
Nadat het infuus is ingebracht, kunnen de
medicijnen worden toegediend via een
infuuslijn. Het duurt ongeveer 1 tot 1,5
uur voordat de totale hoeveelheid
vloeistof via het infuus is toegediend. De
ervaring leert dat het voor u prettig kan
zijn, om gedurende deze periode op bed
te liggen. Mogelijke verschijnselen die u
kunt bemerken bij het inlopen van het
infuus zijn:
 een metaalsmaak in de mond (die ook
weer verdwijnt zodra de medicijnen
zijn ingelopen)
 misselijkheid
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 maagklachten
 rood gelaat
 een opgejaagd gevoel
Na afloop van de kuur verdwijnen deze
verschijnselen weer. Indien u last
ondervindt van deze verschijnselen geef
dit dan door aan de verpleegkundige,
zij/hij kan indien nodig contact leggen met
de neuroloog. Als alle medicijnen zijn
ingelopen en het infuussysteem is
doorgespoeld, wordt het infuussysteem
afgekoppeld. Hierna krijgt u via de
infuusnaald een zoutoplossing (Nacl
0,9%) toegediend zodat de infuusnaald
niet verstopt raakt. U gaat met de
infuusnaald naar huis.

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed
door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico.
Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na
of uw bezoek en/of behandeling in het
ziekenhuis wordt vergoed. Meer
informatie vindt u op onze website.

Na de behandeling
Wanneer de gehele kuur achter de rug is,
kunt u met ontslag. Na een tot twee
maanden krijgt u een controleafspraak bij
de neuroloog.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig
bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel
mogelijk te melden bij de polikliniek
Neurologie op 0181 65 83 70.
Heeft u nog vragen of wilt u contact
opnemen ?
Dan kunt u contact opnemen met de
polikliniek Neurologie via 0181 65 83 70
(ma t/m vr 08.00 – 16.30 uur).
Bel bij spoed naar de Spoed Eisende
Hulp (SEH) op telefoonnummer 0181 65
8777 (ma t/m van 7.00 tot 21.00 uur),
buiten deze tijden kunt u contact
opnemen met 0181 65 88 88.
U kunt ook contact opnemen met de
huisartsenpost (HAP).
Huisartsenpost Rijmond: 0181 62 70 55
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