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IBD en beclometason
Behandeling ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa
Bij patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa zijn veranderingen in de werking
van het immuunsysteem vastgesteld. De exacte oorzaak is niet bekend. Vast staat dat de
klachten worden veroorzaakt door uit de hand gelopen afweerreacties die ontstekingen in de
darmwand veroorzaken. Er wordt onder meer verondersteld dat het afweersysteem
overactief is en reageert op bacteriën die zich (altijd) in de darm bevinden. Dit heet een autoimmuun ziekte; een ziekte waarbij het afweersysteem lichaamsweefsels niet herkent als
lichaamseigen en ze probeert stuk te maken. De behandeling richt zich dan ook meestal op
het onderdrukken van het immuunsysteem.
Hoe werkt beclometason?
Uw arts heeft u beclometason voorgeschreven. Beclometason is een corticosteroïd. Een
corticosteroïd is een hormoon dat ook door uw bijnier wordt geproduceerd, het werkt (onder
andere) lokaal ontstekingsremmend.
Wanneer geen beclometason?
In verband met het ontstekingsremmende effect wordt gebruik afgeraden als u een bacteriële
of virale infectie hebt.
Wijze van toediening
Beclomatason wordt oraal of via klysma’s (rectaal) toegediend. Klysma’s zijn kleine slangen
welke het medicijn bevatten en via de anus in de darm worden opgeschoven. Klysma’s
worden elke avond in liggende houding (linker zijde) toegediend.
Start effect medicatie
Beclometason werkt over het algemeen na 2-4 weken.
Bijwerkingen
In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van beclomethason die ooit zijn
voorgekomen. Dit kan een vertekend beeld geven.
Bijwerkingen die soms voor komen zijn maag-darmklachten, hoofdpijn, duizeligheid, of
stemmingsveranderingen. Bij rectale toediening (klysma’s) kan rectale jeuk of irritatie
optreden.
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Er is geen invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Gebruik tijdens
zwangerschap en borstvoeding is veilig.

Vragen?
Vanzelfsprekend kunt u met eventuele andere vragen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00
uur contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Maag-, Darm- en Lever (MDL),
 (036) 868 8616.
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