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Prednison - kind 
 

Inleiding 

De behandelend arts heeft uw kind Prednison voorgeschreven  voor de behandeling van een 

reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat u 

en uw kind op de hoogte zijn van een aantal zaken. Lees daarom deze patiënteninformatie en 

ook de bijsluiter van de apotheek. 

 

Het effect van Prednison 

Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen. Wel zijn er 

medicijnen  die deze aandoeningen ‘rustiger’ kunnen maken. Deze worden reumabestrijdende 

medicijnen genoemd. Na enige tijd kunnen hierdoor klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de 

gewrichten afnemen. Prednison is zo’n medicijn. Prednison werkt vaak al binnen 24 uur, soms 

duurt het echter langer voor het middel effect heeft op de klachten. 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 zelf in 

de bijnieren ook corticosteroïden aan. Prednison heeft ongeveer dezelfde werking als de 

lichaamseigen corticosteroïden. Prednison wordt meestal in de vorm van tabletten of als drankje 

voorgeschreven. De dosering wordt bepaald op basis van het lichaamsgewicht van uw kind. 

Andere namen voor corticosteroïden zijn triamcinolon, hydrocortison en prednisolon. 

 

Over het algemeen kan Prednison in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruikt 

worden. Vertel toch altijd uw huisarts, specialist en óók uw tandarts, welke geneesmiddelen uw 

kind gebruikt. 

 

Wijze van innemen 

De behandelend arts bepaald de dosering van de tabletten of het drankje dat uw kind per dag 

moet gebruiken. Houdt u zich altijd aan de voorgeschreven dosering. 

Laat uw kind de tabletten of het drankje (tijdens het ontbijt) iedere dag op ongeveer hetzelfde 

tijdstip innemen met wat voedsel of water. Als de medicijnen vergeten zijn, laat uw kind deze 

dan zo spoedig mogelijk, nog dezelfde dag innemen. 

 

Mogelijke bijwerkingen 

Bij het gebruik van prednison kunnen bijwerkingen optreden. Veel mensen maken zich hier 

zorgen over. Bijwerkingen treden echter vooral op bij hoge doseringen. In de regel komen 

ernstige bijwerkingen vooral voor bij langdurig gebruik van Prednison.  

Bij lage doseringen kunnen echter ook bijwerkingen optreden. 

Als uw kind last heeft van bijwerkingen, stop dan nooit met het gebruik van de tabletten, maar 

neem contact op met de behandelend arts of huisarts.  
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Als uw kind Prednison gebruikt, maken de bijnieren namelijk minder corticosteroïden aan. 

Zolang uw kind Prednison gebruikt is dat geen probleem. Als uw kind echter plotseling stopt met 

het gebruik van de tabletten, ontstaat er een tekort aan corticosteroïden omdat de bijnieren niet 

zo snel meer de eigen productie kunnen aanmaken. Dit kan tot levensgevaarlijke situaties 

leiden. Als de behandelend arts uw kind geleidelijk steeds minder prednison voorschrijft, gaan 

de bijnieren geleidelijk weer normaal functioneren. 

 

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van Prednison vermeld die ooit zijn 

voorgekomen. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over 

bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen.  

 

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn: 

Direct vanaf begin van de behandeling 

 Een te hoge bloedglucose, waardoor bij kinderen, die daarvoor gevoelig zijn, verschijnselen 

van diabetes (suikerziekte) kan ontstaan. Zij merken dit doordat zij veel dorst krijgen en veel 

moeten plassen. Kinderen met diabetes kunnen tijdens de behandeling meer insuline of 

bloedsuikerverlagende tabletten nodig hebben. Meet extra vaak het bloedglucosegehalte 

van uw kind. 

 Stoornissen in het hartritme. Raadpleeg de arts als uw kind dit merkt. 

 

Na gebruik van enkele maanden en een hoge hoeveelheid medicijn 

 Groeivertraging, waardoor de arts regelmatig de lichaamslengte en lichaamsgewicht 

controleert. 

 Broze botten (osteoporose), waardoor deze eerder kunnen breken. Het is belangrijk tijdens 

het gebruik van dit medicijn voldoende kalk te gebruiken (in de vorm van zuivelproducten of 

eventueel als tabletten). Ook lichaamsbeweging is nodig voor een actieve opbouw van de 

botten. 

 Verminderde werking van de bijnierschors. Hier heeft uw kind tijdens de behandeling geen 

last van, maar na het stoppen heeft de bijnierschors tijd nodig om weer op gang te komen. 

Dit kan meerdere maanden duren. 

 Maag- of een darmzweer. Dit medicijn kan een maagzweer verergeren. Overleg voor gebruik 

met de arts als uw kind een maag- of darmzweer heeft of kortgeleden heeft gehad. 

Misschien heeft uw kind een maagbeschermer nodig. 

 Meer kans op infecties. Overleg met uw arts als uw kind een infectie heeft. Dit is nodig 

omdat sluimerende infecties door het gebruik van prednison kunnen toenemen. Bovendien 

heeft u minder snel in de gaten als een infectie bij uw kind uit de hand loopt. Dit medicijn 

vermindert namelijk de verschijnselen van een ontsteking, zoals roodheid en zwelling. 

 Zwaarder worden en een andere vetverdeling. Dit komt door een andere opbouw en afbraak 

van vet, meer eetlust en het vasthouden van vocht. Een diëtist kan uw kind eventueel 

helpen. 
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Neem direct contact op met de behandelend arts of huisarts bij: 

 Zwarte ontlasting; 

 Braken van bloed. 

 

Controles   

Om bijwerkingen in een vroeg stadium op te sporen zal de behandelend arts regelmatig de 

bloeddruk meten en het bloed of urine laten onderzoeken. De uitslag van de onderzoeken is na 

enkele dagen bekend. U hoeft niet te bellen of langs te komen voor de uitslag. Uw behandelend 

arts neemt contact met u op als de uitslag van de onderzoeken afwijkend is. 

 

Aanvullende informatie 

Indien uw kind koorts krijgt, ziek wordt of een operatieve ingreep moet ondergaan, zal de 

behandelend arts de dosering moeten verhogen, omdat het lichaam dan meer Prednison 

verbruikt. Neem in zo’n geval altijd contact op met de behandelend arts of de huisarts. 

 

Als uw kind binnen twee uur na inname van de Prednison moet braken, laat uw kind dan nog 

een keer de dosering Prednison nemen. Bij twijfel contact opnemen met behandelend arts of 

huisarts. Bewaar medicijnen altijd zodanig dat kinderen er niet bij kunnen. Als er medicijnen 

overblijven, lever deze dan in bij uw apotheek. Ze worden dan op verantwoorde wijze vernietigd. 

 

 

Belangrijk! 

 

STOP NOOIT PLOTSELING MET HET GEBRUIK VAN PREDNISON! 

 

 

Vaccinaties 
Tijdens de behandeling met Prednison mag uw kind geen vaccinatie krijgen met verzwakt 
levend vaccin. Het gaat om vaccinaties tegen bijvoorbeeld: bof, mazelen, rode hond (BMR) en 
gele koorts,  het orale poliovaccin, het orale tyfusvaccin en de BCG. Als uw kind moet worden 
ingeënt volgens het inentingsprogramma moet u eerst contact opnemen met de reumatoloog. 
Het beste is om indien mogelijk de inentingen te laten geven voor het starten met de 
behandeling.  
 
Mocht u op reis gaan met uw kind neem dan altijd eerst contact op met een vaccinatie-poli van 
de GGD voor een algemeen advies. 
Wij adviseren u om uw kind jaarlijks te laten vaccineren tegen griep door uw huisarts (influenza 
ia een dood vaccin). 
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Vragen  

Als u nog vragen hebt, bespreek deze dan met uw reumatoloog of reumaconsulente.  

 

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze patiënteninformatie nog vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met de polikliniek Reumatologie. De polikliniek Reumatologie is te bereiken van 

maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 28 94. 

Ook via de BeterDichtbij App is de polikliniek Reumatologie goed bereikbaar. Informeer hiernaar 

bij de assistente van de polikliniek of de reumaconsulente. 

 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze informatie of over 

uw behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer van de polikliniek 

Reumatologie of via info@llz.nl.  

mailto:info@llz.nl
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