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CORTICOSTEROIDEN 
 

Medicatie         Budesonide   
Merknamen  Budenofalk® (oraal en rectaal) Entocort® (enkel oraal) 

Indicatie  - Mild tot matig actieve opflakkeringen van ziekte van Crohn waarbij het 
terminale ileum en/of rechter colon is aangedaan 

Aandachtspunten bij 
opstart 

- Antacida/PPI mogen pas 2u na Budenofalk®/Entocort® genomen worden. 
Door de basische pH in de maag wordt de coating te vroeg opgelost 
waardoor de gewenste werking uitblijft 

- Mag niet ingenomen worden met pompelmoessap 
- Beïnvloeden de fenytoïneplasmaspiegels. TDM bij opstart + week later wordt 

aangeraden 
- Kan glaucoom verergeren 
- Opvolgen bloedglucosespiegels bij diabetespatiënten 

Dosering - Aanbevolen dosis 9mg/dag gedurende 4 weken 
- Daarna gradueel af te bouwen a rato van 6mg/dag gedurende 4 weken 

gevolgd door 3mg/dag gedurende 4 weken 
- Nooit plots stoppen 

FU  - Labo en consult na 2 en 6 weken (+ meer indien in combinatie met 
azathioprine) 

o Cofo, CRP, Kalium, glycaemie 

Red flags - Psychose (ernstige stemmingswijzigingen), actieve infecties, avasculaire 
necrose  zijn contra indicaties  

- Steroïden mogen nooit chronisch en langdurig gebruikt worden 

Onverenigbaarheden  / 

Contra-indicaties - patiënten met levercirrose 

Bijwerkingen  - Vaak voorkomende bijwerkingen zijn 
o ORAAL: 

▪ Vaak (1-10%): cushingsyndroom, dyspepsie, spierkrampen, 
palpitaties, visusstroornissen, nervositeit en 
menstruatiestoornissen 

▪ Soms (0.1-1%): tremor, huiduitslag, jeuk, hypokaliëmie 
o RECTAAL 

▪ Vaak (1-10%): flatulentie, misselijkheid, diarree, 
huiduitslag, urticaria 

- Soms (0.1-1%) agitatie en slapeloosheid 

Opmerkingen  - 9mg (=3co) in één gift ’s morgens met ontbijt, effect te verwachten na 2 
weken, max. effect ongeveer na 4 weken; afbouw gewoonlijk met 
1co/maand.  

- Klysma best te gebruiken in liggende houding (linker zijde) net voor 
slapengaan 

- Vermijd de toediening van levende vaccins 

 
 

Medicatie         Beclomethasone  
Merknamen  Clipper® (oraal en rectaal) 

Indicatie          Colitis ulcerosa 

Aandachtspunten bij 
opstart 

Mag niet ingenomen worden met pompelmoessap 

Dosering opstart 10 mg (= 2 x 5mg) gedurende 2 weken, gevolgd door 5 mg 
gedurende 2 weken 

FU  - Labo: / 
- Telefonisch consult na 2-4 weken 
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- Consult na 8-12 weken 

Red flags / 

Onverenigbaarheden  / 

Contra-indicaties - Psychose (ernstige stemmingswijzigingen), actieve infecties, avasculaire 
necrose  zijn contra indicaties 

- Actieve infecties 

Bijwerkingen  - Vaak voorkomende bijwerkingen zijn 
o Verhoogd infectierisico 
o Spier- en gewrichtspijn 
o Hoofdpijn 
o Stemmingswisselingen 

- Cushingsydroom bij langdurige therapieën 

Opmerkingen  Steroïden mogen nooit chronisch en langdurig gebruikt worden 

 

Medicatie Methylprednisolone  
Merknamen          Medrol®  

Indicatie          Inductie/Remissie bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa 

Aandachtspunten bij 
opstart 

- Voor opstart controle van:  
o Bloeddruk 
o Labo: serum glucose, creatinine en electrolyten 
o Overweeg DEXA scan bij ptn met risico op osteoporose  

- Dreigende perforatie en abcessen uitsluiten 
- Mag niet ingenomen worden met pompelmoessap 
- Beïnvloeden de fenytoïneplasmaspiegels. TDM bij opstart + week later wordt 

aangeraden 
- Kan glaucoom verergeren 
- Opvolgen bloedglucosespiegels bij diabetespatiënten 

Dosering - Opstart 32 mg of 16 mg gedurende 2 weken, daarna steeds gradueel af te 
bouwen per 2 weken. 

FU  - Labo: 
o Na 2 en 8 Weken: complet, CRP en Kalium 

- Consult:  
o Samen met labocontrole, ook aandacht voor glycaemie en 

bloeddruk 

Red flags / 

Onverenigbaarheden  / 

Contra-indicaties - Psychose (ernstige stemmingswijzigingen), actieve infecties, avasculaire 
necrose  zijn contra indicaties  

Bijwerkingen  - Vaak voorkomende bijwerkingen zijn 
o Verhoogd infectierisico 
o Spier- en gewrichtspijn 
o Hoofdpijn 
o Stemmingswisselingen 

- Cushingsydroom bij langdurige therapieën 

Opmerkingen  - Steroïden mogen nooit chronisch en langdurig gebruikt worden 
- Medrol wordt bij voorkeur ingenomen ‘s morgens bij de maaltijd 
- Calcium en vit D steeds associëren aan de behandeling (bij voorkeur ‘s 

avonds in te nemen) 

 
 


