
Inwendig dagziekenhuis

Solumedrol® kuur
Informatie voor de patiënt



 01  Welkom

Je wordt weldra opgenomen voor een 
 Solumedrol® kuur. Deze folder geeft je 
 algemene informatie over deze behandeling. 
Indien je na het lezen van de folder, hierover 
nog vragen hebt, aarzel dan niet om ze te 
stellen.

 02  Wat is een Solumedrol® kuur?

Een Solumedrol® kuur wordt bij  MS-patiënten 
voorgeschreven om het herstel tijdens of na 
een MS-opstoot te versnellen. De actieve 
ontsteking in het zenuwstelsel kan door dit 
middel worden afgeremd. Het effect kan per 
keer wisselen en zal merkbaar zijn vanaf de 
start van de kuur tot maximaal zes weken 
na de behandeling. Het kan echter ook zijn 
dat de kuur geen effect heeft. Behandeling 
met  Solumedrol® heeft geen invloed op het 
verloop van multiple sclerose op lange termijn. 
Solumedrol® mag niet gegeven worden als je 
een infectie hebt.

De kuur duurt drie of vijf dagen, afhankelijk 
van het voorschrift van de neuroloog. De 
dosering van Solumedrol® varieert van 500 
tot 1000 mg per dag en wordt via een infuus 
toegediend. Wanneer een behandelingsdag 
in het weekend valt, dan vindt de behandeling 
plaats op de verpleegafdeling. Op de dag dat 
de kuur start, meld je je aan op het inwendig 
dagziekenhuis.



 03  Toediening

De medicijnen worden via een infuus 
 toegediend. Om die reden wordt op de af-
deling een infuusnaald ingebracht; deze blijft 
in principe tijdens de hele kuur zitten. Iedere 
dag wordt het infuussysteem na de toediening 
afgekoppeld van de infuusnaald.

De toediening van Solumedrol® duurt 2 uur. 
De infuusnaald wordt verwijderd na toediening 
van de laatste kuur. Om te voorkomen dat de 
infuusnaald ergens achter blijft haken, wordt 
deze afgedekt met een zwachteltje. Mocht 
het toch per ongeluk gebeuren dat de naald 
losraakt, druk dan het bloedvat goed dicht en 
verbind de plek met een gaasje of zwachteltje. 
Er wordt dan de volgende dag een nieuwe 
naald ingebracht. Probeer ook te voorkomen 
dat de naald nat wordt en dek deze voor het 
douchen af met een vastgeplakt plastic zakje.

 04  Bijwerkingen

Tijdens de Solumedrol® kuur kunnen tot twee 
weken na de kuur bijwerkingen optreden. Deze 
zijn tijdelijk van aard.

1. Metaalachtige smaak in de mond

Wanneer je last hebt van een metaals-
maak, helpt het vaak als het infuus wat 
langzamer wordt gezet. Ook het zuigen op 
een  pepermuntje of zuurtje vermindert de 
 metaalsmaak.



2. Moeite met slapen

Door de medicijnen slapen sommige mensen 
slechter. Wanneer je bent opgenomen op 
een verpleegafdeling, kan het slechte slapen 
ook veroorzaakt worden door de vreemde 
 omgeving. Na de kuur gaat dit vanzelf weer 
over. Probeer een rustige slaapomgeving te 
creëren.

3. Verandering van stemming

Een aantal mensen voelt zich tijdens de kuur 
prettiger, opgewekter. Het stoppen van de 
kuur kan een vervelend, depressief gevoel met 
zich meebrengen. Sommige mensen worden 
wat drukker in hun gedrag of voelen zich wat 
verward. Na het stoppen van de kuur zal dit 
weer verdwijnen.

4. Maagklachten (zuurbranden)

Als je last hebt van je maag, krijg je een 
 medicijn dat de maag beschermt. Hierdoor 
nemen de klachten af.

5. Hoofdpijn, niet lekker voelen

Deze klachten kunnen ook tot na de kuur 
aanhouden of ze beginnen dan pas. Je kan 
hier nog enige tijd last van hebben. Zo nodig 
kan je daarvoor pijnstilling (vb. Paracetamol) 
 gebruiken die je in andere situaties ook bij 
hoofdpijn gebruikt.



6. Ontregeling van de bloedsuikerspiegel

Solumedrol® kan het bloedsuikergehalte 
 tijdelijk verhogen. Dit is normaal en vraagt 
geen behandeling. Om die reden wordt op 
de laatste dag van de kuur een bloedsui-
ker  geprikt. Als je diabeet bent, vindt deze 
 controle tijdens de kuur elke dag plaats.

 05  Nazorg

Na de behandeling kan je naar huis. 
De  secretaresse maakt voor jou een 
 vervolgafspraak.

Bij problemen thuis contacteer je best je huis-
arts, het secretariaat neurologie of het dagzie-
kenhuis. Dit is bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag, van 08.00 tot 17.00 uur.
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Vragen?

Contacteer in eerste instantie 
je huisarts. Indien de huisarts je 
doorverwijst of niet bereikbaar is, 
kan je contact opnemen met:

Inwendig dagziekenhuis 
tel.: 011 69 97 80

Secretariaat neurologie 
tel.: 011 69 95 60


