
Prednison Sandoz® 5 
 
ALGEMENE KENMERKEN 
 
Samenstelling 
Werkzame stof: 5 mg prednison per tablet. 
Hulpstoffen: lactose, aardappelzetmeel, voorverstijfseld 
aardappelzetmeel, natriumcarboxymethylcellulose, 
magnesiumstearaat, siliciumdioxide. 
 
Farmaceutische vorm en inhoud 
Tabletten in stripverpakking. 
Tabletten in potverpakking. 
 
Geneesmiddelengroep 
Prednison behoort tot de groep van bijnierschorshormonen 
(corticosteroïden). Deze middelen onderdrukken 
ontstekingsreacties en overgevoeligheidsreacties en daarnaast 
heeft prednison een invloed op de suiker- en eiwitstofwisseling. 
 
Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel 
brengen 
Sandoz B.V. 
Postbus 10332 
1301 AH Almere 
 
In het register ingeschreven onder 
RVG 14256=50970. 
 
GEBRUIKEN BIJ 
- bepaalde reumatische aandoeningen 
- bepaalde longaandoeningen (b.v. CARA) 
- bepaalde maag- en darmaandoeningen (bv. colitis ulcerosa, 

ziekte van Crohn) 
- bepaalde afwijkingen van het bloed 
- nefrotisch syndroom (ziektebeeld dat berust op een stoornis 

in de werking van het filtersysteem van de nieren) 
- aangeboren vergroting van de bijnier, minder goed 

werkende bijnier 
- bepaalde vormen van kanker 
- plotselinge verergering van de verschijnselen van multiple 

sclerose 
- vochtophoping in de hersenen 
- bepaalde aandoeningen van het oog (b.v. ontsteking van het 

oog) 
- ernstige huidaandoeningen 
- heftige overgevoeligheidsreacties 
- onderdrukking van de afweerreacties bij 

orgaantransplantaties 
- onderdrukken van misselijkheid en braken bij de 

behandeling van kanker. 
 
VOORDAT U HET GENEESMIDDEL GEBRUIKT 
 
Niet gebruiken bij 
- overgevoeligheid voor prednison of voor één van de andere 

bestanddelen van de tablet 
- maag- of darmzweren 
- infecties met virussen, schimmels of bacteriën 
- tropische worminfecties 
- de eerste twee weken na inenting met een levend verzwakt 

virus (zie: "Waarschuwingen en voorzorgen") 
- bepaalde infectie van het oog. 
 
Nodige voorzorgen bij gebruik 
Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van 
borstvoeding 
Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw 
arts/apotheker. 
Prednison gaat over in de moedermelk. Het geven van 
borstvoeding tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt 
daarom ontraden. 
 
 
 

D10130.A 
 
Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om 
machines te gebruiken 
Soms kan dit geneesmiddel spierzwakte, afbraak van de spieren 
en stemmingsveranderingen veroorzaken. Pas dan op bij 
activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het 
verkeer, het bedienen van machines en het werken op grote 
hoogte. Houd kinderen die dit geneesmiddel gebruiken goed in de 
gaten wanneer zij op straat spelen. 
 
Speciale voorzorgen bij gebruik van dit geneesmiddel bij 
kinderen en speciale patiëntengroepen 
Patiënten met verhoogde bloeddruk, botontkalking, doorgemaakte 
maag- of darmzweren, suikerziekte, psychische stoornissen of 
tuberculose (TB) moeten extra nauwkeurig de aanwijzingen van 
de arts opvolgen. 
Bij langdurige toediening aan kinderen moet worden gelet op de 
groei en de lichamelijke ontwikkeling. 
 
Wisselwerking 
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig 
gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden. 
Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze 
tabletten met: 
- fenytoïne (middel tegen epilepsie) 
- fenobarbital (middel tegen epilepsie) 
- rifampicine (bacteriedodend middel) 
- plasmiddelen 
- antistollingsmiddelen 
- middelen tegen diabetes (suikerziekte) 
- middelen die ook als bijwerking maag- of darmzweren 

kunnen hebben (b.v. niet-steroïde ontstekingsremmende 
geneesmiddelen als diclofenac en ibuprofen). 

Wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt, moet u 
hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of 
apotheker. 
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
Prednison mag in principe alleen worden gebruikt bij een 
vastgestelde ziekte en wanneer behandeling met eenvoudigere 
middelen niet mogelijk is. 
Prednison kan bepaalde verschijnselen van een infectie 
onderdrukken en nieuwe infecties kunnen tijdens de toepassing 
ervan optreden. 
Bij infecties veroorzaakt door bacteriën moet tegelijkertijd de 
infectie worden behandeld wanneer prednison wordt toegediend. 
Tijdens een behandeling met prednison moet u bij voorkeur niet 
worden ingeënt. 
Als u tijdens of na de behandeling met dit geneesmiddel een 
operatie moet ondergaan of een ernstige verwonding of 
bijkomende ziekte krijgt, moet u uw arts mededelen dat u 
prednison gebruikt of gebruikt hebt. 
Bij langdurige therapie is regelmatige oogheelkundige controle 
zeer gewenst. 
Staken van de behandeling moet bij voorkeur geleidelijk gebeuren 
en onder strenge controle van de arts. 
 
AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
 
Dosering en wijze van gebruik 
De dosering is sterk afhankelijk van de aard en de ernst van de 
aandoening. 
 
Prednison kan gegeven worden als: 
- korte stootkuur 
- langdurige intensieve therapie waarbij de dosis vaak 

langzaam wordt afgebouwd 
- langdurig ondersteunende therapie. 
 
De tabletten kunnen het beste vóór of tijdens de maaltijd worden 
ingenomen met een ruime hoeveelheid melk of water (=één glas). 
 
 
 



Overdosering 
Indien u meer dan de voorgeschreven dosis heeft ingenomen, 
dient u uw arts te raadplegen. 
 
Gevolgen en aanwijzingen bij het vergeten van een dosis of bij 
het plotseling stoppen met het geneesmiddel 
Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van prednison kunnen 
de verschijnselen die voor het begin van de behandeling 
bestonden weer optreden, kunnen complicaties sneller ontstaan 
en heeft het regelsysteem van de bijnierschorshormonen minder 
de gelegenheid zich te herstellen. Dit geldt voornamelijk bij een 
langdurige therapie. Het is daarom beter om niet ineens te 
stoppen. Staken van de behandeling moet bij voorkeur geleidelijk 
gebeuren en onder strenge controle van de arts. 
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk 
deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende 
dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw 
normale doseringsschema. Neem geen dubbele doses. 
Raadpleeg bij twijfel altijd uw apotheker of arts. 
 
BIJWERKINGEN 
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: 
- verhoogde gevoeligheid voor infecties en onderdrukking van 

de verschijnselen hiervan 
- verstoring van het vocht- en zoutevenwicht, met kans op 

verhoogde bloeddruk, gewichtstoename en kaliumtekort 
- spier- en botafwijkingen, zoals spierzwakte, afbraak van de 

spieren, osteoporose en groeiremming bij kinderen 
- maag- en darmstoornissen, zoals maag- en darmzweren en 

misselijkheid 
- huidafwijkingen, zoals dunne, broze huid, huidstriemen, 

toegenomen transpiratie, acne, vertraagde wondgenezing, 
huiduitslag, blauwe plekken, overmatige haargroei en 
overgevoeligheidsreacties 

- aandoeningen van het zenuwstelsel, zoals slapeloosheid, 
stemmingsveranderingen, duizeligheid, stuipen en hoofdpijn 

- hormonale stoornissen, zoals menstruatiestoornissen, het 
zgn. Cushing-syndroom (veranderde vetverdeling, 
vollemaansgezicht, hormonale afwijkingen), veranderde 
reactie op stress en toename glucosegehalte van het bloed 

- verstoring van de stofwisseling, zoals toename van de 
eetlust, vetzucht en negatieve stikstofbalans 

- oogafwijkingen, zoals groene en/of grijze staar en 
verhoogde oogboldruk 

- veranderingen in het bloed. 
- Waarschuw uw arts of apotheker wanneer u last ondervindt 

van één van bovengenoemde bijwerkingen of indien bij u 
een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de 
bijsluiter. 

 
BEWARING EN HOUDBAARHEID 
Droog en bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren in de goed 
gesloten verpakking. Op deze wijze bewaard, kunt u dit 
geneesmiddel gebruiken tot de op de verpakking vermelde 
datum. De aanduiding "Exp." op de stripverpakking betekent: "niet 
te gebruiken na".  
 
Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren. 
 
Februari 1998 
 
Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis. 


