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Methylprednisolon-injectie
uitgesproken als (meth il pred nis' oh eenzaam)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Methylprednisolon-injectie wordt gebruikt om ernstige allergische reacties te behandelen. Methylprednisolon-injectie wordt gebruikt bij 

de behandeling van multiple sclerose (een ziekte waarbij de zenuwen niet goed functioneren), lupus (een ziekte waarbij het lichaam veel 

van zijn eigen organen aanvalt), gastro-intestinale aandoeningen en bepaalde vormen van artritis. Methylprednisolon-injectie wordt ook 

gebruikt voor de behandeling van bepaalde aandoeningen die het bloed, de huid, de ogen, het zenuwstelsel, de schildklier, de nieren en 

de longen aantasten. Het wordt soms gebruikt in combinatie met andere medicijnen om symptomen van lage corticosteroïdspiegels te 

behandelen (gebrek aan bepaalde stoffen die gewoonlijk door het lichaam worden aangemaakt en die nodig zijn voor het normaal 

functioneren van het lichaam). Methylprednisolon-injectie zit in een klasse van medicijnen die corticosteroïden worden genoemd. Het 

werkt om mensen met lage niveaus van corticosteroïden te behandelen door steroïden te vervangen die normaal gesproken door het 

lichaam worden aangemaakt. Het werkt ook om andere aandoeningen te behandelen door zwelling en roodheid te verminderen en door 

de manier waarop het immuunsysteem werkt te veranderen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Methylprednisolon-injectie wordt geleverd als poeder dat moet worden gemengd met vloeistof om intramusculair (in een spier) 

of intraveneus (in een ader) te worden geïnjecteerd. Het wordt ook geleverd als een suspensie voor injectie die intramusculair, 

intra-articulair (in een gewricht) of intralesionaal (in een laesie) moet worden geïnjecteerd. Uw persoonlijke doseringsschema 

hangt af van uw toestand en van hoe u op de behandeling reageert.

U kunt methylprednisolon-injectie krijgen in een ziekenhuis of medische instelling, of u kunt de medicatie 
krijgen om thuis te gebruiken. Als u thuis methylprednisolon-injectie gaat gebruiken, zal uw zorgverlener u 
laten zien hoe u de medicatie moet injecteren. Zorg ervoor dat u deze aanwijzingen begrijpt en vraag uw 
zorgverlener als u vragen heeft. Vraag uw zorgverlener wat u moet doen als u problemen heeft met het 
gebruik van methylprednisolon-injectie.

Uw arts kan uw dosis methylprednisolon-injectie tijdens uw behandeling wijzigen om er zeker van te zijn dat u 
altijd de laagste dosis gebruikt die voor u werkt. Het kan ook zijn dat uw arts uw dosis moet wijzigen als u 
ongewone stress op uw lichaam ervaart, zoals een operatie, ziekte of infectie. Vertel het uw arts als uw 
symptomen verbeteren of verergeren, of als u ziek wordt of als uw gezondheid verandert tijdens uw 
behandeling.
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andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Methylprednisolon-injectie wordt soms ook gebruikt om misselijkheid en braken van bepaalde soorten chemotherapie voor 

kanker te behandelen en om afstoting van orgaantransplantaten te voorkomen. Praat met uw arts over de risico's van het gebruik 

van dit medicijn voor uw aandoening.

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

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u een injectie met methylprednisolon krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor methylprednisolon, andere medicijnen, benzylalcohol of 
een van de bestanddelen van de methylprednisolon-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de 
ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of 

van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: aminoglutethimide (Cytadren; niet langer beschikbaar in de VS); amfotericine B (Abelcet, 

Ambisome, Amphotec); anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin, Jantoven); aspirine en andere niet-steroïde anti-inflammatoire 

geneesmiddelen (NSAID's) zoals ibuprofen (Advil, Motrin) en naproxen (Aleve, Naprosyn) en selectieve COX-2-remmers zoals celecoxib (Celebrex); carbamazepine 

(Equetro, Tegretol, Teril); cholinesteraseremmers zoals donepezil (Aricept, in Namzaric), galantamine (Razadyne), neostigmine (Bloxiverz), pyridostigmine (Mestinon, 

Regonol) en rivastigmine (Exelon); colestyramine (Prevalite); ciclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); medicijnen voor diabetes waaronder insuline; digoxine 

(Lanoxine); diuretica ('plaspillen'); erytromycine (EES, Ery-Tab, Erythrocin, anderen); oestrogenen waaronder hormonale anticonceptiva (anticonceptiepillen, pleisters, 

ringen, implantaten en injecties); isoniazide (Laniazid, Rifamate, in Rifater); ketoconazol (Nizoral, Xolegel); fenobarbital; fenytoïne (Dilantin, Phenytek); rifabutine 

(Mycobutine); en rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, in Rifater). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig 

controleren op bijwerkingen. pleisters, ringen, implantaten en injecties); isoniazide (Laniazid, Rifamate, in Rifater); ketoconazol (Nizoral, Xolegel); fenobarbital; 

fenytoïne (Dilantin, Phenytek); rifabutine (Mycobutine); en rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, in Rifater). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw 

medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. pleisters, ringen, implantaten en injecties); isoniazide (Laniazid, Rifamate, in Rifater); ketoconazol 

(Nizoral, Xolegel); fenobarbital; fenytoïne (Dilantin, Phenytek); rifabutine (Mycobutine); en rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, in Rifater). Uw arts moet 

mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een schimmelinfectie heeft (anders dan op uw huid of nagels). Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om 
geen methylprednisolon-injectie te gebruiken. Vertel het uw arts ook als u idiopathische trombocytopenische purpura heeft 
(ITP; een aanhoudende aandoening die gemakkelijk blauwe plekken of bloedingen kan veroorzaken vanwege een abnormaal 
laag aantal bloedplaatjes in het bloed). Uw arts zal u waarschijnlijk geen methylprednisolon intramusculair toedienen als u ITP 
heeft.

vertel het uw arts als u tuberculose heeft of ooit heeft gehad (tbc: een type longinfectie); staar (troebeling van de 
ooglens); glaucoom (een oogziekte); Cushing-syndroom (aandoening waarbij het lichaam te veel van het 
hormoon cortisol aanmaakt); suikerziekte; hoge bloeddruk; hartfalen; een recente hartaanval; emotionele 
problemen, depressie of andere vormen van psychische aandoeningen; myasthenia gravis (een aandoening 
waarbij de spieren zwak worden); osteoporose (aandoening waarbij de botten zwak en broos worden en 
gemakkelijk kunnen breken); toevallen; zweren; of lever-, nier-, hart-, darm- of schildklierziekte. Vertel het uw 
arts ook als u een onbehandelde bacteriële, parasitaire of virale infectie ergens in uw lichaam heeft of een 
herpes-ooginfectie (een soort infectie die een zweertje op het ooglid of het oogoppervlak veroorzaakt).

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

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u een injectie met 
methylprednisolon krijgt.

geen vaccinaties (prikken om ziektes te voorkomen) hebben zonder overleg met uw arts.
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u moet weten dat injectie met methylprednisolon uw vermogen om infecties te bestrijden kan 
verminderen en kan voorkomen dat u symptomen krijgt als u een infectie krijgt. Blijf uit de buurt van 
mensen die ziek zijn en was vaak uw handen terwijl u dit medicijn gebruikt. Vermijd mensen die 
waterpokken of mazelen hebben. Bel onmiddellijk uw arts als u denkt dat u in de buurt bent geweest van 
iemand die waterpokken of mazelen heeft gehad.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Uw arts kan u instrueren om een   zoutarm dieet of een dieet met veel kalium of calcium te volgen. Uw arts kan ook 

een calcium- of kaliumsupplement voorschrijven of aanbevelen. Volg deze aanwijzingen zorgvuldig.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

hoofdpijn

duizeligheid

vertraagde genezing van snijwonden en kneuzingen

acne

dunne, kwetsbare of droge huid

rode of paarse vlekken of lijnen onder de huid

huiddepressies op de injectieplaats

verhoogd lichaamsvet of beweging naar verschillende delen van uw lichaam

moeite met inslapen of doorslapen

ongepast geluk

extreme veranderingen in stemmingsveranderingen in persoonlijkheid

extreme vermoeidheid

depressie

toegenomen zweten

spier zwakte

gewrichtspijn

duizeligheid

onregelmatige of afwezige menstruatie

verhoogde eetlust

hik

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts of vraag een medische spoedbehandeling:
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keelpijn, koorts, koude rillingen, hoesten of andere tekenen van infectie

toevallen

zichtproblemen

zwelling van ogen, gezicht, lippen, tong, keel, armen, handen, voeten, enkels of onderbenen

moeite met ademhalen of slikken

kortademigheid

plotselinge gewichtstoename

uitslag

netelroos

jeuk

verwardheid

abnormale plekken op de huid in de mond, neus of keel

gevoelloosheid, branderig gevoel of tintelingen in het gezicht, armen, benen, voeten of handen

Methylprednisolon-injectie kan ervoor zorgen dat kinderen langzamer groeien. De arts van uw kind zal de groei van uw 

kind nauwlettend in de gaten houden terwijl uw kind methylprednisolon-injectie gebruikt. Praat met de arts van uw kind 

over de risico's van het geven van dit medicijn aan uw kind.

Mensen die langdurig methylprednisolon-injectie gebruiken, kunnen glaucoom of staar krijgen. Praat met uw arts 
over de risico's van het gebruik van injectie met methylprednisolon en hoe vaak u uw ogen moet laten 
onderzoeken tijdens uw behandeling.

Methylprednisolon-injectie kan uw risico op het ontwikkelen van osteoporose verhogen. Praat met uw arts over de 

risico's van het gebruik van dit medicijn.

Methylprednisolon-injectie kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft 

tijdens het gebruik van dit medicijn.

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).

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, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?
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Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw 

lichaam op de injectie met methylprednisolon te controleren.

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel voordat u een laboratoriumtest laat uitvoeren dat u 

methylprednisolon-injectie gebruikt.

Als u huidtesten moet ondergaan, zoals allergie- of tuberculosetests, vertel dan aan de arts of technicus dat 
u een injectie met methylprednisolon krijgt.

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

Stel uw apotheker al uw vragen over injectie met methylprednisolon.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zelfzorg) 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

A-Methapred®

Depo-Medrol®

Solu-Medrol®
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