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DEXAMETHASON
Andere namen: 

 •  Decadron, Dexa 

Wat is het: 
 •  Een hormoon dat normaal ook door het lichaam wordt gemaakt. Het is ontstekings-

remmend en vermindert overgevoeligheidsreacties. Het wordt ook gegeven bĳ  ziekten 
zoals reuma, astma enz. In sommige gevallen kan het kankercellen doden en versterkt 
het de werking van bepaalde cytostatica. 

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven: 
 •  Een tablet dat via de mond (oraal) wordt ingenomen.
 • Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) wordt ingespoten (afhankelĳ k van 

het protocol). 

Bĳ werkingen op korte termĳ n (binnen 24 uur):
 •  Branderig gevoel in de maag.

Bĳ werkingen op langere termĳ n:
 •  Toename van de eetlust, gewichtstoename en het vasthouden van vocht waardoor een 

‘vollemaansgezicht’ en een dikke buik ontstaat.
 •  Gedragsveranderingen, rusteloosheid, irritatie, agressief gedrag, soms slapeloosheid en 

depressies.
 •  Acne.
 •  Verhoging van de bloedsuikers en/of suiker in de urine.
 •  Verhoogde bloeddruk.
 •  Verminderde reacties bĳ  een infectie.

Speciale instructies:
 •  Tabletten tĳ dens de maaltĳ d innemen met water of melk. Dit kan helpen om het 
  branderige gevoel te voorkomen.
 • Als uw kind na het innemen van dit medicĳ n braakt (binnen 30 minuten), overleg dan 

met de verpleegkundige of de tablet opnieuw gegeven moet worden.
 •  Bĳ  gebruik van Dexamethason de medicatie niet ineens stoppen. De Dexamethason 

moet langzaam verminderd worden, het zogenaamde uitsluipen.
 •  Door het gebruik van Dexamethason kunnen infecties versluierd worden.

Bĳ zonderheden:
 •  De bĳ werkingen verdwĳ nen langzaam als de Dexamethason wordt uitgeslopen.

De meest voorkomende bĳ werkingen en bĳ zonderheden van dit medicĳ n staan vermeld op deze kaart. 
Als u een volledige lĳ st van mogelĳ ke bĳ werkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact 
opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.


