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AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud 

ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. 

Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, 

tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en 

artsen hiervoor niet aansprakelijk.  
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Inleiding  

Deze brochure biedt u de nodige informatie over de behandeling met 
CORTICOIDEN. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor 
elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende 
vragen te stellen aan uw arts of IBD-verpleegkundige.  

Werking van corticoïden 

Corticoïden zijn zeer doeltreffend bij de behandeling van opstoten van 
Crohn en Colitis Ulcerosa maar kunnen niet gebruikt worden als 
onderhoudsbehandeling. 
 
Corticoïden zijn bijnierschorshormonen die ontstekingsremmend werken. 
Ze hebben effect op uw afweer en ontstekingen, maar ook op de werking 
van organen zoals uw hart, vetstofwisseling, de hoeveelheid zouten en 
suikers in het bloed en uw bloeddruk. 
 
We onderscheiden 2 groepen. 
 
De lokaal werkende corticoïden werken lokaal in de darm om daar de 
ontsteking te verminderen. Ze komen slechts in beperkte mate in de 
bloedcirculatie terecht en veroorzaken daardoor minder bijwerkingen.  
 
De corticoïden met systemische werking zijn krachtiger en hebben 
effect op het ganse lichaam, maar veroorzaken hierdoor ook meer 
bijwerkingen. 
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Toedieningswijze 

Lokaal werkende corticoïden 
 
BUDESONIDE (bv. Budenofalk®, Entocort®) 
 
Deze kunnen worden voorgeschreven om via de mond te nemen 
(capsules van 3 mg), maar ook in vorm van een zetpil, lavement of schuim. 
 
BECLOMETASON (bv. Clipper®) 
 
Deze worden voorgeschreven om via de mond te nemen (capsules van 5 
mg) 
 
Corticoïden met systemische werking 
 
METHYLPREDNISOLONE  
 
Medrol®: 
Deze worden voorgeschreven om via de mond te nemen (pilletjes van 32, 
16 of 4mg) 
 
Solumedrol®: 
Deze worden intraveneus (via infusen) toegediend. 
 
Er is ook Prednisolone® verkrijgbaar in de vorm van lavementen en 
zetpillen. 
 
 
 
Corticoïden neemt u best ’s morgens in. Bij ernstige opstoten kan het zijn 
dat uw arts beslist om een dubbele dosis te starten bij het begin van de 
behandeling. Om botontkaling te voorkomen, wordt de behandeling met 
corticoïden vaak aangevuld met calcium en vitaminen D preparaten. 
 
Belangrijk is de behandeling met corticoïden steeds langzaam af te 
bouwen. Als u de behandeling plots onderbreekt, kunnen gevaarlijke 
ontwenningsverschijnselen optreden of kan u een nieuwe opstoot 
uitlokken.  
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Mogelijke bijwerkingen 

Lokaal werkende corticoïden 
 
Omdat dit geneesmiddel nauwelijks in de bloedbaan terecht komt, zijn de 
nevenwerkingen hier minder. Wat kan voorkomen: 

 opzwellen van het gezicht 

 stemmingswisselingen 

 prikkelbaarheid 

 acne 

 stoornissen van het gezichtsvermogen  

 botontkalking  
 
Corticoïden met systemische werking 
 
Bijwerkingen van corticoïden komen relatief vaak voor, vooral bij 
langdurige behandelingen in hogere doseringen. De voornaamste zijn: 
 

 veranderingen aan het uiterlijk zoals opzwellen van het gelaat en 
acne 

 de huid kan zeer broos worden en blauwe vlekken vertonen 

 slechte wondheling 

 botontkalking 

 afwijkingen aan de ogen zoals cataract en glaucoom 

 slapeloosheid, zenuwachtigheid of prikkelbaarheid, verhoogde 
eetlust 

 hoge bloeddruk 

 verhoogde kans op infecties 
 
De meeste bijwerkingen verdwijnen langzaam na het stopzetten van de 
behandeling. 

Zwangerschap 

Corticoïden hebben geen invloed op de zwangerschap of borstvoeding. 
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Tot slot  

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts of de IBD-verpleegkundigen. 

Wie contacteren bij vragen of problemen?  

campus Sint-Jozef 
Steenweg op Polikliniek Maag-Darm- en Leverziekten 
Merksplas 44, 2300 Turnhout 
2de verdieping, route D50 
Afspraken – secretariaat 014/44 44 40 
 
IBD-verpleegkundigen ibd@azturnhout.be 014/44 44 37 
Wendy Janssens en Kathleen Kokke 
 
De gastro-enterologen: 
Dr. Claessens, Dr. Croonen, Dr. Harlet, Dr. Van Roey, Dr. Van Gool,  
Dr. T’Syen, Dr. Janssens 

Persoonlijke notities/ vragen  

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige. 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
   
 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=13d6d47a-e178-419c-bd1e-b19cdf78d0e9
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)  

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=59eaedfa-2c8b-4e8e-add5-dc53eaa0859e
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=7d34ce4d-7871-4113-a7cd-8c683bae3f1f
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