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Budesonide (Budenofalk® en 
Entocort®)
Deze patiënten folder handelt over budesonide, dit is een medicijn die 
gebruikt wordt in de behandeling van inflammatoire darmziekten, zoals 
de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. In deze folder krijgt u meer 
informatie over wat u precies te wachten staat en op welk tijdstip.

Wat is budesonide

Budesonide is een lokaal werkend corticosteroïd (cortisone) dat gebruikt 
wordt om de ontstekingen van de darm te behandelen.

Niet gebruiken bij

• Ernstige leverziekte (levercirrose)
• Tijdens de behandeling mag u geen pompelmoes sap drinken.

Opstarten en dosis

De aanbevolen dosis bij de start van de therapie is een dosis van 9mg per 
dag gedurende de eerste 4 weken van de behandeling. Dit komt overeen 
met 3 capsules (3 pillen) per dag. Daarna zal de dosis afgebouwd worden 
naar 6mg per dag (2 capsules) gedurende de volgende 4 weken en tot 
slot zal de dosis verminderd worden naar 3 mg per dag (1 capsules) die 
opnieuw gedurende 4 weken gegeven zal worden.

Toediening

De capsule(s) worden samen ‘s morgens bij het 
ontbijt genomen liefst met een groot glas water. 
Er mag niet gekauwd worden op de capsule. 
Indien u moeite heeft om
deze door te slikken, mag u de capsule
openen en het poeder met veel water
innemen, zonder erop te kauwen.
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 - Budesonide

Te verwachten effecten

Twee weken na start van de behandeling is er al een effect waar te nemen. 
Het maximale effect zal bereikt worden na vier weken.

Mogelijke nevenwerkingen

• Rond gezicht (vollemaangezicht)
• Toename in gewicht
• Verhoogde bloedsuikerspiegel
• Verhoogde bloeddruk
• Vocht ophouden
• Ongewenste haargroei
• Onregelmatige menstruatie
• Impotentie
• Afwijkende laboresultaten
• Rode striemen op de huid
• Prikkelbare darm (dyspepsie)
• Spierkrampen
• Gezichtsstoornissen
• Nervositeit, agitatie en slapeloosheid

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of 
geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit 
geneesmiddel gebruikt.

Enkele bijzonderheden

• Het is aangewezen om jaarlijks een griepvaccin te laten plaatsen.
• Bij diabetespatiënten (suikerziekte) zullen de bloedglucosespiegels 

opgevolgd worden.
• Patiënten met glaucoom zullen goed opgevolgd worden.
• Budesonide mag nooit plots gestopt worden, maar moet steeds 

afgebouwd worden.
• Budesonide mag niet chronisch of langdurig gebruikt worden.
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Afbouwschema

Budesonida moet geleidelijk aan afgebouwd worden.
In samenspraak met uw arts legt u de volgende raadpleging vast.
Als u vragen hebt over het afbouwschema twijfel dan niet om de IBD-
verpleegkundige te contacteren.

 Tijdstip Dosis Opmerkingen

 Week 1 tem week 4 9 mg week 2 en week 4 : telefonisch 
contact opnemen met IBD-
verpleegkundige

 Week 5 tem week 8  6 mg

 Week 9 tem week 12  3 mg

 Week 13 STOP

Als u nog vragen hebt over het gebruik van budesonide of andere 
medicatie bij de ziekte van Crohn of bij colitis ulcerosa zijn we uiteraard 
bereid tot verdere inlichtingen. De contactgegevens vindt u vooraan in het 
mapje.

Bron: IBD-verpleegkundige, 4 maart 2019


