
Stresschema hydrocortison behandeling bij kinderen met PWS 
 
Mate van stress Uw zoon/dochter kan medicijnen slikken Uw zoon/dochter kan geen medicijnen slikken of 

niet binnenhouden 

Lichte stress 

 Niet lekker 

 Hangerig 

 Temperatuur onder 38 °C 

Geen extra medicijnen nodig  

Matige stress 

 Ziek 

 Infectie / griep 

 Temperatuur tussen 38 °C en 39 °C 

 Vaccinatie 

 Verdoving (tandarts) 
 

Methode A: 
Overweeg hydrocortison volgens onderstaande 
schema  
 
Kinderen tot 16 jaar: 30 mg/m2/dag in 4 giften  per 
os.  
 

Methode C is bedoeld voor de acute opvang. Steeds 
moet contact opgenomen worden met de 
behandelende (kinder)arts-endocrinoloog. Zodra 
mogelijk dient de medicatie in de vorm van tabletten 
weer voortgezet te worden. 
 
Methode C: 

Solu-Cortef voorgevulde spuiten van 100 mg/2 ml 

 < 1 jaar: eenmalig 25 mg i.m. 

 < 6 jaar: eenmalig 50 mg i.m. 

 ≥ 6 jaar: eenmalig 100 mg i.m. 
 

 

Ernstige stress 

 Temperatuur boven 39 °C 

 Braken, diarree  

 Ernstig ziek 

 Operatie, narcose 

 Ongeval 

Methode B:  

Zie onderstaand schema.  
 
Kinderen tot 16 jaar: 60 mg/m2/dag in 4 giften  
 

 

 Ochtend Middag Avond Nacht tabletsterkte 

tijdstippen      

normale medicatie mg mg mg mg 
1  –  2  –  5  –  10  –  20 
mg 

methode A mg mg mg mg 
1  –  2  –  5  –  10  –  20 
mg 

methode B mg mg mg mg 
1  –  2  –  5  –  10  –  20 
mg 

methode C Solu-cortef 100mg/2 ml                                 25mg / 50 mg / 100mg 

 
Belangrijke telefoonnummers (in te vullen door arts): Tijdens kantooruren: ____________________ Buiten kantooruren: ____________________ 
 
BIJ OPERATIE/NARCOSE: 

 Dit schema altijd meenemen, ook bij pre‐operatieve afspraak, en tonen aan anesthesist 

 Altijd de ochtend dosis hydrocortison innemen, ook bij nuchter blijven (neem met een klein slokje water) 
VOOR ANAESTHESIST: 

 Zo mogelijk eerste op de lijst 

 Geef perioperatief intraveneus stressdosis glucocorticoïden 
  



Stresschema hydrocortison behandeling bij volwassenen met PWS 
 
Belangrijke telefoonnummers (in te vullen door arts):  

Tijdens kantooruren: ____________________ Buiten kantooruren: ____________________ 
 
Gebruikelijk is om patiënten een noodampul solu-cortef 100 mg mee te geven voor i.m. gebruik. 
Indien het noodzakelijk is geweest de noodampul te gebruiken dient men onmiddellijk contact op te nemen met de behandelend internist-endocrinoloog. 
 
Oraal stress-schema 

Matige stress: bijvoorbeeld urineweginfectie, kleine tandheelkundige ingreep: 
10 - 5 - 5 mg 
Hevige stress: grotere ingreep (in het zeldzame geval dat er geen infuus wordt gegeven): 
20 - 10 - 10 mg. 
 


