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Methylprednisolon
uitgesproken als (meth ill pred niss' oh lone)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Methylprednisolon, een corticosteroïde, is vergelijkbaar met een natuurlijk hormoon dat door uw bijnieren wordt geproduceerd. 

Het wordt vaak gebruikt om deze chemische stof te vervangen als je lichaam er niet genoeg van maakt. Het verlicht ontstekingen 

(zwelling, warmte, roodheid en pijn) en wordt gebruikt om bepaalde vormen van artritis te behandelen; huid-, bloed-, nier-, oog-, 

schildklier- en darmaandoeningen (bijv. colitis); ernstige allergieën; en astma. Methylprednisolon wordt ook gebruikt om bepaalde 

soorten kanker te behandelen.

Dit medicijn wordt soms voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer 
informatie.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Methylprednisolon wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Uw arts zal een doseringsschema 

voorschrijven dat het beste voor u is. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om 

uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem methylprednisolon precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of 

minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Stop niet met het innemen van methylprednisolon zonder met uw arts te overleggen. Abrupt stoppen met het medicijn kan 

verlies van eetlust, maagklachten, braken, slaperigheid, verwardheid, hoofdpijn, koorts, gewrichts- en spierpijn, vervelling van 

de huid en gewichtsverlies veroorzaken. Als u gedurende lange tijd grote doses gebruikt, zal uw arts uw dosis waarschijnlijk 

geleidelijk verlagen zodat uw lichaam zich kan aanpassen voordat het geneesmiddel volledig wordt stopgezet. Let op deze 

bijwerkingen als u uw dosis geleidelijk afbouwt en nadat u bent gestopt met het innemen van de tabletten. Als deze problemen 

optreden, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Mogelijk moet u uw dosis tabletten tijdelijk verhogen of opnieuw 

beginnen met het innemen ervan.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u methylprednisolon inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor methylprednisolon, aspirine, tartrazine (een gele kleurstof in sommige 
bewerkte voedingsmiddelen en medicijnen) of andere geneesmiddelen.

vertel uw arts en apotheker welke geneesmiddelen op recept en zonder recept u gebruikt, met name 
anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin), medicijnen tegen artritis, aspirine, 
azithromycine (Zithromax), claritromycine (Biaxin), cyclosporine (Neoral, Sandimmune) , digoxine (Lanoxin), 
diuretica ('plaspillen'), erytromycine, oestrogeen (Premarin), ketoconazol (Nizoral), oraal
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anticonceptiva, fenobarbital, fenytoïne (Dilantin), rifampicine (Rifadin), theofylline (Theo-Dur) en 
vitamines.

als u een schimmelinfectie heeft (anders dan op uw huid), neem dan geen methylprednisolon in zonder overleg 
met uw arts.

vertel het uw arts als u een lever-, nier-, darm- of hartaandoening heeft of ooit heeft gehad; suikerziekte; een 
traag werkende schildklier; hoge bloeddruk; geestesziekte; myasthenia gravis; osteoporose; herpes 
ooginfectie; toevallen; tuberculose (tbc); of zweren.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u methylprednisolon gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan aan de arts of tandarts dat u 
methylprednisolon gebruikt.

als u een voorgeschiedenis heeft van zweren of als u grote doses aspirine of andere medicijnen tegen artritis gebruikt, 
beperk dan uw consumptie van alcoholische dranken tijdens het gebruik van dit medicijn. Methylprednisolon maakt uw 
maag en darmen vatbaarder voor de irriterende effecten van alcohol, aspirine en bepaalde medicijnen tegen artritis. Dit 
effect verhoogt het risico op zweren.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Uw arts kan u instrueren om een   natriumarm, zoutarm, kaliumrijk of eiwitrijk dieet te volgen. Volg deze 
aanwijzingen.

Methylprednisolon kan maagklachten veroorzaken. Neem methylprednisolon in met voedsel of melk.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u begint met het innemen van methylprednisolon, vraag dan uw arts wat u moet doen als u een dosis bent vergeten. Schrijf 

deze instructies op, zodat u ze later kunt raadplegen.

Als u methylprednisolon eenmaal per dag inneemt, neem dan de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter 

bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem 

geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Methylprednisolon kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze 
symptomen ernstig is of niet weggaat:

maagklachten

maagirritatie

braken

hoofdpijn

duizeligheid

slapeloosheid

rusteloosheid
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depressie

ongerustheid

acne

verhoogde haargroei

gemakkelijk blauwe plekken

onregelmatige of afwezige menstruatie

Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

huiduitslag

gezwollen gezicht, onderbenen of enkels

zichtproblemen

verkoudheid of infectie die lang aanhoudt

spier zwakte

zwarte of teerachtige ontlasting

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op 

kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse 

piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk 

kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de 

medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier 

om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem 

contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw 

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer 

informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort,
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een epileptische aanval heeft gehad, moeite heeft met ademhalen of niet kan worden gewekt, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om uw 
reactie op methylprednisolon te controleren. Controles zijn vooral belangrijk voor kinderen omdat 
methylprednisolon de botgroei kan vertragen.

Als uw toestand verslechtert, neem dan contact op met uw arts. Uw dosis moet mogelijk worden aangepast.

Draag een identificatiekaart die aangeeft dat u mogelijk aanvullende doses methylprednisolon moet nemen (schrijf de 

volledige dosis die u heeft ingenomen voordat u deze geleidelijk afbouwt) tijdens perioden van stress (blessures, infecties 

en ernstige astma-aanvallen). Vraag uw apotheker of arts hoe u aan deze kaart kunt komen. Vermeld uw naam, medische 

problemen, medicijnen en doseringen, en de naam en het telefoonnummer van de arts op de kaart.

Dit medicijn maakt je vatbaarder voor ziektes. Als u wordt blootgesteld aan waterpokken, mazelen of tuberculose 

(tbc) terwijl u methylprednisolon gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Laat u niet vaccineren, andere 

immunisaties of een huidtest ondergaan terwijl u methylprednisolon gebruikt, tenzij uw arts u zegt dat dit mag.

Meld eventuele verwondingen of tekenen van infectie (koorts, keelpijn, pijn bij het plassen en spierpijn) die optreden 

tijdens de behandeling.

Uw arts kan u instrueren om u elke dag te wegen. Meld elke ongebruikelijke gewichtstoename.

Als uw sputum (de stof die u ophoest tijdens een astma-aanval) dikker wordt of van kleur verandert van helder wit naar geel, 

groen of grijs, neem dan contact op met uw arts; deze veranderingen kunnen tekenen zijn van een infectie.

Als u diabetes heeft, kan methylprednisolon uw bloedsuikerspiegel verhogen. Als u uw bloedsuikerspiegel 
(glucose) thuis controleert, test dan uw bloed of urine vaker dan normaal. Bel uw arts als uw bloedsuiker hoog 
is of als er suiker in uw urine zit; uw dosis diabetesmedicatie en uw dieet moet mogelijk worden aangepast.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw 
recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Medrol®
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