Opname voor een Methylprednisolon
behandelingskuur bij MS
Inhoudsopgave
Klik op het onderwerp om verder te lezen.

De behandelingskuur
Meerdaagse opname of dagopname
Dagopname
Meerdaagse opname
Hoe lang duurt de kuur?
Bijwerkingen
Mogelijke bijwerkingen/verschijnselen:
Voorbereiding
Opname
Behandeling en controles
Nazorg
Problemen thuis (bij dagopname)
Controle afspraak
Leefregels
Tot slot
Belangrijke telefoonnummers

1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4

Binnenkort wordt u opgenomen voor een Methylprednisolon behandelingskuur. Metylprednisolon is
een middel waarmee opkomende nieuwe neurologische klachten bij MS (schub) behandeld kunnen
worden. Het middel wordt via een infuus, direct in de bloedbaan gebracht. Methylprednisolon werkt
ontstekingsremmend. Het is bekend dat het de duur en de ernst van een MS-aanval gunstig kan
beïnvloeden.

De behandelingskuur
Een Methylprednisolon behandelingskuur is een infuuskuur van 1000 mgr. Methylprednisolon
(Prednison) per dag, gedurende 3 dagen. Soms is het nodig dat u een andere dosering krijgt. Dit
bepaalt de neuroloog in overleg met u.
 Bij een allergie voor prednison is deze behandeling niet geschikt.
 Als u zwanger bent, diabetes mellitus (suikerziekte), hoge bloeddruk, maagklachten heeft of bij
twijfel, neem dan contact op met de MS-verpleegkundige of uw neuroloog.

Meerdaagse opname of dagopname
De neuroloog bespreekt met u of u meerdere dagen wordt opgenomen voor de kuur of dat u elke
keer voor een dagopname naar het ziekenhuis komt.
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Dagopname
U wordt opgenomen op de dagbehandeling. U gaat na de medicatietoediening weer naar huis. U
komt de volgende dag weer terug voor de volgende dosering.
Meerdaagse opname
Het kan ook zijn dat de neuroloog het beter voor u vindt dat u gedurende de behandelingskuur op de
verpleegafdeling opgenomen blijft. U wordt dan een aantal dagen opgenomen totdat de kuur klaar is.

Hoe lang duurt de kuur?
De kuur duurt 3 dagen (of de neuroloog heeft anders met u afgesproken).

Bijwerkingen
Van Methylprednisolon zijn een aantal bijwerkingen bekend die bij een langdurig gebruik van dit
middel voorkomen, zoals botontkalking en een opgezet gezicht. Maar, omdat deze infuuskuur
Methylprednisolon maar kort duurt en incidenteel is, zijn de bijwerkingen van een kuur gering en gaan
ze ook weer over. Daarom kunt u de kuur ook vaker krijgen. Dat kan nodig zijn bij nieuw ontstane
klachten, maar ook als u klachten erger worden.
Mogelijke bijwerkingen/verschijnselen:
 een metaalsmaak in de mond (die ook weer verdwijnt zodra de medicijnen zijn ingelopen);
 misselijkheid;
 maagklachten;
 rood gezicht;
 een opgejaagd, rusteloos gevoel;
 slecht slapen;
 verhoogde prikkelbaarheid;
 snelle stemmingswisselingen.
Na de kuur verdwijnen deze verschijnselen weer. Het slechte slapen en de stemmingswisselingen
kunnen nog enkele weken blijven. Heeft u last van één van bovenstaande klachten, geef het dan door
aan de verpleegkundige. Hij/zij kan beoordelen of er contact met de neuroloog opgenomen moet
worden.

Voorbereiding



De dag van de opname mag u gewoon eten en drinken. U hoeft niet nuchter te zijn.
Neem de medicijnen die u thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis Maakt u gebruik van speciale
hulpmiddelen? Neem deze dan mee naar het ziekenhuis.

Opname
De neuroloog heeft met u afgesproken of u op de dagopname of op de verpleegafdeling de
behandelkuur krijgt. Daarna kunt u bij de afdeling Opname een afspraak maken wanneer u wordt
behandeld. Als de behandelkuur op de dagopname plaatsvindt kunt u zich hier op de afgesproken
datum en tijd rechtstreeks melden. Als u op de verpleegafdeling wordt opgenomen moet u zich op de
afgesproken datum en tijd eerst melden bij de afdeling Opname voordat u naar de verpleegafdeling
gaat. U wordt ontvangen door een verpleegkundige.
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Behandeling en controles

De verpleegkundige heeft een opnamegesprek met u. Daarna krijgt u een infuusnaald in uw arm/hand.
Voordat de medicijnen worden toegediend doet de verpleegkundige nog enkele controles, zoals:
 Het dagelijks opnemen van temperatuur, de bloeddruk en de hartslag. Gedurende de dagen van
de kuur kan uw bloeddruk wat verhoogd zijn.
 Op de derde dag van de kuur wordt het glucose (=suiker) gehalte in het bloed bepaald.
Nadat het infuus is ingebracht, kunnen de medicijnen worden toegediend via de infuuslijn. Het duurt
ongeveer 1 tot 1,5 uur voordat de totale hoeveelheid vloeistof via het infuus is toegediend. De meeste
mensen vinden het prettig om deze tijd op bed te liggen.
Als alle medicijnen zijn ingelopen en het infuussysteem is doorgespoeld, wordt het infuussysteem
afgekoppeld. Hierna krijgt u in de infuusnaald een voerder (mandrin) zodat de infuusnaald niet
verstopt raakt. Gedurende de kuur blijft de infuusnaald zitten. Als de infuusnaald goed is afgeplakt,
kunt u uw arm/hand gewoon gebruiken. U moet wel voorzichtig doen. Douchen kan, als het naaldje
goed waterdicht is afgeplakt. (bijvoorbeeld met Tegaderm).

Nazorg

Wij raden u aan om tijdens de dagen van de kuur en de week erna meer rust te nemen dan u normaal
gewend bent. Dit in verband met de kuur en de MS-schub die u heeft. U spreekt na de eerste gift op
de dagbehandeling af hoe laat u de volgende dag terugkomt voor de volgende gift.

Problemen thuis (bij dagopname)

Krijgt u, buiten kantoortijden, thuis last van de infuusnaald, voelt u zich plotseling niet lekker of krijgt u
hoge koorts neem dan contact op met de verpleegafdeling Neurologie. Tijdens kantoortijden kunt u
bij problemen met de infuusnaald contact opnemen met de polikliniek op telefoonnummer: (013) 221
01 40.

Controle afspraak
Als de hele kuur klaar is krijgt u een controle-afspraak mee. Er wordt voor u een telefonisch afspraak
gemaakt na ongeveer twee weken en een controle-afspraak na ongeveer zes weken, beide met de MSverpleegkundige.

Leefregels

Leefregels voor na de kuur zijn er eigenlijk niet. Hieronder staan een aantal adviezen. In verband met u
veiligheid, raden we u aan niet alleen met de auto naar huis te rijden. Het is verstandig om zowel
tijdens als na de kuur voldoende of extra rust te nemen. Het kan zijn dat u de eerste dagen na de kuur
last heeft van misselijkheid, hoofdpijn of maagklachten. Duurt dit langer dan 3 dagen neem dan
contact op met de neuroloog of MS-verpleegkundige Ook kan het zijn dat u zich de eerste dagen na
de kuur meer vermoeid voelt.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Stel deze aan de verpleegkundige op de
afdeling/dagopname of aan de MS-verpleegkundige.
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Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Locatie ETZ Elisabeth
Neurocentrum, polikliniek Neurologie:
Route 42

(013) 221 01 40

Etage G Neurologie, kamer 1 t/m 16:

(013) 221 23 46

Etage G Neurologie, kamer 17 t/m 31:

(013) 221 26 73
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