Uitleg
Methylprednisolonkuur
(Solumedrol®)
Neurologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

U wordt opgenomen op de afdeling neurologie voor een
meerdaagse Methylprednisolonkuur.
Solumedrol is de productnaam van Methylprednisolon in vloeibare, injecteerbare
vorm.
Het is een synthetisch glucocorticosteroïd (dit is een bijnierschors- hormoon)
dat via een infuus wordt toegediend. Het wordt voornamelijk toegepast ter
onderdrukking van ontstekingsreacties en immuunprocessen bij ziektebeelden
zoals multiple sclerose (MS).
Methylprednisolon bezit namelijk een sterke ontstekingsremmende activiteit
en heeft anti-allergene en immunosuppressieve eigenschappen (dit laatste
betekent dat het een geneesmiddel is dat de werking van het afweersysteem in
het lichaam afremt). Methylprednisolon wordt dan ook liever niet gegeven als
iemand een onbehandelde infectie heeft bijvoorbeeld een blaasinfectie. Daarom
wordt voorafgaand aan de toediening van Methylprednisolon meestal een bloeden urineonderzoek gedaan. Dit wordt uitgevoerd om mogelijke complicaties bij
toediening van Methylprednisolon te vermijden.
Als u diabetespatiënt bent wordt gedurende de kuur de bloedsuiker dagelijks
gemeten. Methylprednisolon kan namelijk het bloedsuikergehalte verhogen. Als
u geen diabetes patiënt bent wordt alleen het bloedsuikergehalte gemeten bij
klachten zoals veel dorst, veel drinken en plassen.

Voorbereiding:

Na een korte anamnese(vragenlijst) krijgt u op de afdeling een infuus op de
handrug of in onderarm aangesloten, waardoor de Methylprednisolon met behulp
van een infuuspomp gelijkmatig wordt toegediend.
Voor en na het inlopen van het medicijn via het infuus wordt uw temperatuur,
bloeddruk en hartslag gecontroleerd. U krijgt ook een tabletje met een
maagbeschermend medicijn om mogelijke maag- klachten te voorkomen of te
verminderen.
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Nazorg:

Het is goed om na toediening van het medicijn een half uur rustig aan te doen. Als
u zich hierna goed voelt kunt u de dagelijkse activiteiten weer hervatten. Het kan
zijn dat u zich de eerste dagen na de kuur wat vermoeid voelt.
Als u voor de eerste keer een Methylprednisolonkuur krijgt moet u opgenomen
blijven. Na toediening van de Methylprednisolon wordt het infuus afgekoppeld en
blijft alleen het slangetje van het infuus in uw arm achter (waaknaald).
De duur van de behandeling kan verschillen van drie tot vijf dagen.
De dosering van het medicijn kan variëren van 500 tot 1000 milligram per keer.
Het effect van de kuur kan soms al tijdens de kuur optreden of na enkele dagen
tot 6 weken na de kuur waarbij verbetering van de klachten is te verwachten. Na de
kuur wordt een controle afspraak bij de neuroloog of verpleegkundig neurologisch
consulent gepland.
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Bijwerkingen die voor kunnen komen tijdens de kuur:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een vreemde metaalachtige smaak in de mond. Dit kan vaak verminderd
worden door het infuus iets langzamer te zetten en ook het eten van een
pepermuntje of zuurtje kan de metaalsmaak verminderen.
Roodheid van het gezicht, een opgeblazen gezicht
Stemmingsveranderingen.Tijdens de kuur voelt een aantal mensen zich
prettiger en opgewekter, bij het stoppen van de kuur kunt u mogelijk een
onprettig, neerslachtig gevoel ervaren.
Een opgejaagd gevoel.
Slapeloosheid. Dit kan tijdens de ziekenhuisopname ook komen omdat u zich
in een vreemde omgeving bevindt.
Hartkloppingen.
Iets verhoogde bloeddruk gedurende de kuurdagen.
Ontregeling diabetes mellitus.
Maagklachten.
Gewichtstoename.

Met vragen over mogelijke complicaties op de lange termijn bij langdurig en
frequent gebruik van dit medicijn kunt u terecht bij uw eigen neuroloog, de
verpleegkundig neurologisch consulente, apotheek of uw eigen huisarts.
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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