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Het gebruik van corticosteroïden en het effect op de bloedglucosewaarden 
 
Prednison is het meest bekende corticosteroïd. Andere corticosteroïden zijn dexamethason, 
betamethason en triamcinolon. Deze middelen worden  vaak gebruikt bij de behandeling van COPD, 
oncologische aandoeningen, reuma en in de vorm van injectie bij bijv. slijmbeursontstekingen. 
 
Bij inname van de prednison bij het ontbijt, zie je een bloedsuiker stijging in de ochtend, met een 
maximum in de loop van de middag (soms tot wel > 20 mmol/L) en weer dalend in de avond. Voor de 
nacht zie je vaak weer een normalisering van het glucose. In de nanacht en vroege ochtend ben je 
weer gevoeliger voor insuline, en is er juist meer risico op hypoglykemie.  Enerzijds neemt door de 
corticosteroïden de insulineresistentie toe,  de insulinebehoefte kan met 50%  toenemen,  anderzijds 
wordt bij langdurige behandeling met > 7.5 mg prednison de hypofysebijnier as onderdrukt. Door dit 
laatste fenomeen daalt de ochtendpiek cortisol, waardoor patiënten dan gevoeliger zijn voor 
insuline.  

 
Werking corticosteroïden:  
Corticosteroïden remmen de opname van glucose in de weefsels, door deze toename van de 
insulineresistentie zal de bloedglucosewaarde stijgen. 
 
Prednison heeft een glucoseverhogende werking: 

▪ na een paar uur, maximaal na zes tot acht uur 

▪ invloed tot ongeveer 12 uur 

Dexamethason is ongeveer 7,5 keer sterker dan prednison en werkt ook langer door. Bij een dosering 
> 4 mg treedt er naast een stijging in de loop van de dag en avond, ook een stijging van de nuchtere 
glucosewaarde de volgende dag op. 
 
Injecties met corticosteroïden in een gewricht of slijmbeurs kunnen een stijging van de 
glucosewaarden geven, die 3 tot 10 dagen kan aanhouden afhankelijk van het soort en de dosis. 
Inhalatiecorticosteroïden en sterke dermatologische corticosteroïdpreparaten leiden alleen heel 
soms bij overmatig gebruik tot ontregeling van de glucosewaarden. 
 
 
Controles glucose 
 

▪ In de loop van de middag controles niet-nuchtere glucose, i.p.v. nuchter glucose 

▪ Bij mensen zónder DM2 glucose controle vanaf  10 dagen corticosteroïden gebruik , bij 

mensen mèt DM2 ga je vanaf dag 2 controleren 

 

Controle therapie 

 

▪ Aan de hand van waardes later op de dag (dagcurves!), niet nuchter glucose 

▪ Streef naar glucose van 6 tot 10 op hoogste punt van de dag (= loop van de middag), bij korte 

stootkuur kan glucose < 12-15 mmol/l geaccepteerd worden 
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Corticosteroïdgebruik 
 
 

▪ Tijdens het ontbijt 

▪ Bij prednison: tot 50 mg in één dosis, bij hogere doses opsplitsen in twee porties, verdeeld 

over de dag . Zo mogelijk, indien de voorschrijver dit niet bezwaarlijk acht, is de dagdosis ook 

al bij lagere dosis te verdelen in twee porties. 

 

Hoe te handelen bij ontregelingen in glucosewaarden bij gebruik van 
corticosteroïden? 
 
Mensen zonder DM2 
 

▪ Vaak verdragen gezonde mensen de prednison goed, en ontstaat er alleen hyperglykemie 

 bij mensen die er aanleg voor hebben, dan wel al een forse insulineresistentie hebben 

▪ Prednison kuur < 10 dagen: behandelen bij hyperglykemische klachten of bij een infectie/ 

koorts met niet-nuchtere glucosewaarden > 15 mmol/l. Behandel in deze gevallen met een 

kortwerkend SU-derivaat zoals tolbutamide (500 -2000 mg) of gliclazide (30-120 mg), bij de 

lunch in te nemen 

▪ Prednison kuur > 10 dagen: bij glucosewaarden in loop van de middag > 15 behandelen met 

metformine. In tweede instantie toevoeging van een kortwerkend SU-derivaat, zoals 

tolbutamide (500 -2000 mg) of gliclazide (30-120 mg), bij de lunch in te nemen 

▪ Bij onvoldoende effect zelfcontrole aanleren 

▪ Bijstelling behandeling op geleide glucosewaarde VA (voor avondmaaltijd), zonodig twee 

maal per week 

  

Mensen met DM2  
 

• Leefstijl, eventueel met metformine → zie bovenstaande bij Mensen zonder DM 

 
 

• Leefstijl, metformine en SU 

 

▪ Kan de dosering van orale bloedglucoseverlagende medicatie nog worden opgehoogd? Dan 

behandelen met kortwerkend SU-derivaat; tolbutamide (tot 2000 mg) of gliclazide(tot 120 

mg), bij de lunch in te nemen 

▪  Meestal lukt het niet om met tabletten alleen de stijging in de hand te houden (m.n. bij 

langer > 10 dagen gebruik) 

▪ Zelfcontrole aanleren en insuline leren injecteren  

▪ Start zo nodig , bij glucose VA > 15 met NPH insuline (ongeveer zelfde profiel als werking 

prednison op bloedsuikers: piekwerking van NPH-insuline valt bij toedienen bij ontbijt gelijk 

met piek van hyperglykemie in de namiddag);  Insulatard, Humuline NPH en Insuman Basal.  

▪ Start met maximaal 10 EH NPH insuline bij het ontbijt. 
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▪ Stel de insuline bij aan de hand van de dagcurves (twee maal per week een 2-puntscurve, 

nuchter en VA) en  streef naar nuchtere waarden van 6  tot 10 mmol/l (bij stootkuur < 12-15 

mmol/l). 

▪ Afhankelijk van bloedsuikers ophogen van NPH insuline met 2 tot 4 eenheden per 2-3 dagen. 

▪ Andere optie, bijvoorbeeld bij sterk stijgende suikers en/ of kortere kuren,  is het bijstellen 

van de bloedsuikers met snelwerkende insulines, op basis van 2-4-6 regel: 

-  NA (na de avondmaaltijd) 15-20 +4 E, NA> 25 +6E 

-  Volgende dag: dosis vorige dag en indien: 

    - VA > 15 +4E 

    - VA > 20 +6 E 

▪ Als de prednison verminderd wordt ook de insuline mee verlagen, in stapjes van 10-20%. 

▪ De patiënt kan na afbouw corticosteroïden toch insuline behoeftig blijven in een lage 

dosering 

▪ Behandeling van verhoogde glucosewaarden bij een stootkuur is vooral belangrijk bij 

infectie, omdat bij glucosewaarden > 12-15 mmol/l leukocyten niet effectief werken om een 

infectie te bestrijden 

 

 

• Eenmaal daags insuline en orale bloedglucoseverlagende medicatie 

 

▪ Maak twee maal per week een 2-punts dagcurve (nuchter en VA) 

▪ Start bij herhaald VA > 15 (en/of klachten) met NPH-insuline 10EH bij ontbijt 

▪ Afhankelijk van bloedsuikers ophogen van NPH insuline met 2 tot 4 EH per 2-3 dagen tot VA 

< 15 is. Controleer of nuchter glucose niet te laag wordt, dan de dosering van de originele 

insuline in de avond verminderen. 

▪ Andere optie: start zo nodig, bij nuchter glucose of VA > 15 , een snelwerkend insuline, bv 

novorapid, op basis van 2-4-6 regel: 

-  NA 15-20 +4 E, NA > 25 +6E 

- Volgende dag: dosis vorige dag en indien: 

-  NA > 15 plus 4E 

-  NA> 20 plus 6 E 

▪ Bij afbouw van prednison de insuline dosering weer in stapjes van 10-20% reduceren 

 

• Tweemaal daags mix-insuline 

 
▪ Bij 2dd Mix is het ook een optie de ochtenddosering van de Mix te verhogen bij herhaalde 

bloedglucosewaarden VA (of VL) > 15 (en klachten) 

▪ Streef naar bloedglucosewaarde VA (en/of VL) < 15 maar pas op dat de waarde NO of VL niet 

te laag wordt 

▪ Andere optie: start met snelwerkende insuline volgens de 2-4-6 regel 

▪ Bij afbouw van prednison de insuline dosering weer in stapjes van 10-20% reduceren. 
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• Basaal – bolus 4dd insuline 

 

▪ Stel de insuline bij aan de hand van dagcurves 

▪ Bepaal de bloedglucosewaarden VL en/of VA 

▪ Verhoog de dosis snelwerkende insuline bij ontbijt/lunch wanneer bloedglucosewaarden VA 

en/of VL bij herhaling > 15 zijn, pas op dat NO en NL niet te laag worden 

▪ Andere optie: snelwerkend insuline dosering verhogen op basis van 2-4-6 regel: 

-  NL/NA 15-20 +4 E, NL/NA > 25 +6E 

- Volgende dag: dosis vorige dag en indien: 

-  NA> 15 plus 4E 

-  NA > 20 plus 6 E 

▪ Bij afbouw van prednison de insuline dosering weer in stapjes van 10-20% reduceren. 

 

Afbouwen corticosteroïden 
 

▪ Bij het staken van de corticosteroïden moet de bloedglucoseverlagende medicatie ook 

worden afgebouwd 

▪ Bij het afbouwen van de corticosteroïden kan het bloedglucoseverhogende effect nog even 

aanhouden, soms tot 2-3 weken 

▪ De extra (snelwerkende) insuline moet worden afgebouwd op basis van dagcurves 

▪ Wanneer een SU is toegevoegd/ dosering is verhoogd kan de SU worden afgebouwd op basis 

van de bloedglucosewaarde VA 

▪ Bedenk dat hoe langer de behandeling met corticosteroïden heeft geduurd, hoe langer het 

effect op de bloedglucosewaarden nog merkbaar is 

 
 


