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Methylprednisolon 
behandeling bij MS
Uw neuroloog heeft u een behandeling met Methylprednisolon geadviseerd. In deze 
folder vindt u informatie over deze behandeling bij MS.

Doel van de behandeling
Methylprednisolon is een medicijn dat wordt toegepast bij de onderdrukking van 
ontstekingsreacties. Methylprednisolon kan worden gegeven bij een opvlamming van MS 
(schub). De behandeling met Methylprednisolon kan ervoor zorgen dat een schub sneller 
herstelt en er dus eerder verbetering van de klachten en verschijnselen optreedt. Het 
effect kan snel, maar ook pas na enkele weken optreden. Uiteindelijk is het herstel 
hetzelfde wanneer u geen Methylprednisolonkuur krijgt, alleen duurt het dan langer.

Bijwerkingen
Een kortdurende Methylprednisolonkuur kan bijwerkingen hebben. De meest 
voorkomende bijwerkingen zijn:
• Lichte stemmingsstoornissen
• Een gevoel van gejaagdheid
• Blozen
• Transpireren
• Slapeloosheid
• Een metaalsmaak in de mond
• Misselijkheid
• Zuurbranden
• Gewichtstoename

Zeker bij mensen die lijden aan suikerziekte zal bijna altijd de suikerspiegel in het bloed 
toenemen. Deze bijwerkingen zijn tijdelijk.

Dosering en manier van toediening
• De meest toegepaste behandeling bestaat uit 1000 mg Methylprednisolon per dag 

gedurende 3 achtereenvolgende dagen. Het kan ook zijn dat de neuroloog u een 
ander schema voorschrijft.

• De kuur vindt over het algemeen in dagbehandeling plaats.
• Voelt u zich ziek en/of heeft u koorts? Neem dan (voordat u naar het ziekenhuis 

komt)contact op met de afdeling waar u wordt opgenomen. 
• Toediening gebeurt door middel van een infuus. Het inlopen van het infuus duurt 30 

minuten tot 1 uur. Dat is afhankelijk van hoe u zich voelt. 
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Tenslotte
U heeft recht op goede en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u 
weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of onderzoek. Voor uw 
vragen of opmerkingen over deze behandeling met Methylprednisolon kunt u terecht bij 
uw neuroloog of MS-verpleegkundige.

Contactgegevens poliklinieken in Zutphen en Apeldoorn telefonisch 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 en 13.30 - 16.00 uur

• Polikliniek Zutphen:  0575 – 592814
o Mw E Eggink-Bekman

• Polikliniek Apeldoorn: 055 -  5818400
o M T Kreijkes- van Dijk
o Mw W Jansen-Jonker


