
Let op signalen van infecties,
steroïden kunnen symptomen

onderdrukken.

WAAR MOET U OP LETTEN BIJ HET GEBRUIK VAN STEROÏDEN

Houdt uw kind aan een
zout-arm dieet.

Voor lange tijd steroïden gebruiken kan de groei vertragen en leiden tot oog- en botproblemen.
Zorg voor voldoende calcium in de voeding (oa melkproducten) en vitamine D.

Overleg over vaccinaties
met de behandelende arts.

Meldt bij tandartsbezoek
dat uw kind steroïden gebruikt.

• Steroïden bestaan in tabletten en in vloeibare vorm.

• ’s Ochtends op een vast tijdstip innemen,
 samen met voedsel om buikpijn te voorkomen.

• 

• 

Vanaf een eerste aanval
• 6 weken dagelijks, daarna 6 weken om de dag
 steroïden.

Na een recidief (terugval)
• dagelijks steroïden totdat uw kind 3 dagen 
 aaneengesloten geen eiwit in urine heeft.
• daarna 4-6 weken om de dag steroïden. 

Vanaf een eerste aanval
• 

Na een recidief (terugval)
• 

• Tip
Verpulver de tabletten en meng 

door zacht eten zoals: jam, yoghurt, 
appelmoes of aardappelpuree. 
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Jam

Steroïden zijn de meest
effectieve medicijnen

van de kinderen verbetert.
Het kan een aantal weken duren
voordat de verbeteringen zichtbaar zijn
en de conditie van het kind verbetert.

90%

Wanneer schrijft
een arts het voor?
Wanneer schrijft

een arts het voor?

Behandeling met steroïdenBehandeling met steroïden

Steroïden beïnvloeden het afweersysteem
om eiwitlekkage te stoppen.

NEFROTISCH SYNDROOM MEDICIJNEN

steroïden



Als uw kind overgeeft…

www.nieren.nl/nefrotisch-syndroom
Handige link:

oogpijn of
veranderingen

in het zicht

ongewone
blauwe plekken
of uitslag

ernstige buikpijn
of herhaaldelijk

overgeven

koorts boven38,5°C

hoofdpijn of 
duizeligheid

   

verhoogde eetlust
en gewichtstoename

stemmingswisselingen en
verandering in gedrag

acne en haargroei

slaapproblemen

misselijkheid en buikpijn

zwelling van het gezicht

VEEL VOORKOMEND

hoge bloeddruk

BIJWERKINGEN

ZOEK ZO SNEL MOGELIJK
MEDISCHE HULP BIJ

< 30 minuten:
herhaal de doses.

> 30 minuten:
vraag advies aan

behandelend team.

Als uw kind een dosis mist…

geef deze dan zodra 
 u dit merkt.

Maar als het al tijd is voor de
volgende dosis, sla dan de 

gemiste dosis over.

Neem nooit een dubbele dosis om een gemiste dosis in te halen.


