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Richtlijn afbouwen glucocorticoïden bij kinderen 

• Aanbevelingen gedaan voor het afbouwen van 
glucocorticoïden

• Kinderen ( 1 mnd - 18 jaar) 

• > 14 dagen zijn behandeld met een 
glucocorticoïden



De 3 vragen die in deze richtlijn worden gesteld

• Bij welke dosis, frequentie, duur, type en toedieningsvorm 
glucocorticoïd gebruik is het afbouwen van glucocorticoïden
bij kinderen geïndiceerd? 

• Is de ACTH-test geschikt om bijnierinsufficiëntie vast te 
stellen? 

• Wat is het optimale afbouwschema van glucocorticoïden bij 
een kind van een bepaalde leeftijd of bij een bepaald type, 
toedieningsvorm, of duur van glucocorticoïd gebruik?



Bij welke dosis, frequentie, duur, type en toedieningsvorm 
glucocorticoïd gebruik is het afbouwen van glucocorticoïden bij 
kinderen geïndiceerd? 

Conclusie

• Geen studies die deze vraag kunnen beantwoorden

• Groter risico

Orale glucorticoiden in een suprafysiologische dagdosis

ivm cutaan of  inhalatie

Medicatie via cytochroom CYP3A4 afgebroken remmen de 
afbraak van glucocorticoiden (anti-schimmelmiddelen, anti-HIV middelen 

en cyclosporine)



Is de ACTH-test geschikt om bijnierinsufficiëntie vast te stellen?

Arch Dis Child 1999;80:330–333

• ITT / Metyrapon test is gouden standaard

• LDST: 1 mcg

• SSST: 250 mcg



Is de ACTH-test geschikt om bijnierinsufficiëntie vast te stellen? 

Positief voorspellende waarde

Percentage patiënten bij de LDSST of SSST dat volgens de referentietest 
bijnierschorsinsufficiënt is



Ochtend cortisol is niet geschikt, tenzij > 0,55 µmol/L

Arthritis Care & Research  Vol. 69, No. 8, August 2017, pp 1224–1230
DOI 10.1002/acr.23123



Conclusie diagnostische test



Wat is het optimale afbouwschema van glucocorticoïden
bij een kind van een bepaalde leeftijd of bij een bepaald 
type, toedieningsvorm of duur van glucocorticoïd 
gebruik?

• Geen overtuigende studies die antwoord geven op 

deze vraag



Afbouwen bij de volgende patienten



Het afbouwen kent 3 fasen

Fase I: Farmacotherapeutische dosering naar 
een fysiologische dosering, is ziekte afhankelijk 

Fase II: Herstel van de basale steroïdsynthese, duur vooral
afhankelijk van duur steroïdgebruik

Fase III: Herstel van de stressrespons, testen 3 mnd na 
stop glucocorticoïden



Fase I en II afbouwschema met de volgende stappen

1. Het verlagen van de glucocorticoïdendosis tot de 
fysiologische dosis equivalent van 10mg/m2/dag 
hydrocortison (verhouding 2:1:1)

2. Het afbouwen en stoppen van de avonddosis

3. Het afbouwen en stoppen van de middagdosis

4. Het afbouwen en stoppen van de ochtenddosis



Voorbeeld afbouwschema
Dag/Week Afbouw * Dosis uitgedrukt in HC Dosis uitgedrukt in prednison

Week 1 HC 10 mg/m2/d of 7.00 uur:     5  mg HC/m2

13.00 uur:  2,5  mg HC/m2

18.00 uur:  2,5 mg HC/m2

7.00: 1,5 mg Pred/m2
13.00: 1,0 mg Pred/m2

Week 2 HC 9 mg/m2/d of 7.00 uur:    5 mg HC/m2

13.00 uur:  2,5 mg HC/m2

18.00 uur:  1,5 mg HC/m2

7.00: 1,5 mg Pred/m2
13.00: 0,5 mg Pred/m2

Week 3 HC 8 mg/m2/d of 7.00 uur:     5 mg HC/m2

13.00 uur:   2 mg HC/m2

18.00 uur:   1 mg HC/m2

7.00: 1,5 mg Pred/m2
13.00: 0 mg Pred/m2

Week 4 HC 7 mg/m2/d 7.00 uur:     5 mg HC/m2

13.00 uur:   2 mg HC/m2

18.00 uur:   0 mg HC/m2

Verder met hydrocortison wk 4

Week 5 HC 6 mg/m2/d 7.00 uur:     5 mg HC/m2

13.00 uur:   1 mg HC/m2

18.00 uur:   0 mg HC/m2

Week 6 HC 5 mg/m2/d 7.00 uur:     5 mg HC/m2

13.00 uur:   0 mg HC/m2

18.00 uur:   0 mg HC/m2

Week 7 HC 4 mg/m2/d 7.00 uur:      4 mg HC/m2

13.00 uur:    0 mg HC/m2

18.00 uur:    0 mg HC/m2

Week 8 HC 4 mg/m2/d 7.00 uur:     3 mg HC/m2

13.00 uur:    0 mg HC/m2

18.00 uur: 0 mg HC/m2

Week 9 Stop

Week 21
(na 3 mnd)

Low dose (1mcg) ACTH test Indien Cortisol ≥ 0,55 mmol/L is het stress-schema niet meer nodig
Indien cortisol<0,55 mmol/L dan na 3 tot 6 mnd test herhalen. In
tussentijd wel stress-schema aanhouden.



 De ziekte waarvoor de behandeling werd gegeven terug
keert

 Er sprake is van een “glucocorticoïd onttrekkingssyndroom”

 Er sprake is van een psychische afhankelijkheid

• Er sprake is van jonge kinderen, zij kunnen geen alarm slaan 
bij ziekte

Wees alert en handel naar bevinden

Indien:



Glucocorticoïd Onttrekkingssyndroom

Specifieke symptomen onderdrukte HPA as

• Bijnierschorsinsufficiëntie (buikpijn, braken, koorts,                                                
hypotensie, hypoglycemien

• Hypercalcemie, hyperfosfatemie (opheffen suppressieve effect op 
calcium absorptie)

Aspecifieke symptomen

• Anorexie, misselijkheid, braken, gewichtsverlies, 

• Spierzwakte, gewrichtspijn, koorts, hoofdpijn

• Somnolentie, lethargie

• Schilvering van de huid



Patiënten die inhalatieglucocorticoïden gebruiken 
-afbuigende lengtegroei 
-afwijkende ACTH-test

1. Start een onderhoudsbehandeling met hydrocortison

(10 mg/m2/dag in 2:1:1)

2. Verminder de dosis inhalatiecorticoïden in de avond

(indien mogelijk)

3. Zodra de groei is hersteld, start met afbouwen

hydrocortison



Behandeling tijdens stressvolle situaties



Waarom hoge dosis Steroiden

Buttgereit et al Ann Rheum Dis 2002;61:718–722



Stress schema ja/nee ?

Ja 
Patiënten die <50 mg/m2/dag Hydrocortison equivalent gebruiken 

(of < 2-3 dosis)

Glucocorticoïd Equivalent hydrocortison

• Hydrocortison 1

• Predniso(lo)n 5

• Dexamethason 25

Nee

Patiënten die >50 mg/m2/dag HC   (ofwel > 10 mg/m2/dag prednison

(en > 2-3 dosis)



Valkuilen met betrekking tot cortisol bepaling

Confounders

• Oestrogenen (hoge CBG) cortisol vals hoog

• Levercirrose (lage CBG) cortisol vals laag

• Kruisreactiviteit

• Assay

• Tijdstip van de dag



Valkuilen mbt bijnierinsufficientie

• Als gouden standaard voor bijniersuppressie een te lage  
ochtendcortisolwaarde is genomen. 

Alleen een ochtendcortisol > 550 nmol/l is voldoende

• Jonge kinderen (<5 jr) wel meer risico hebben op een niet 
herkende bijniersuppressie

• Te lang over afbouwen doen

• Medicatie via het cytochroom CYP3A4 afgebroken



Samenvattend

• Probeer glucocorticoiden in de ochtend te geven

• Denk aan mogelijkheid bijnierinsufficientie

• Herstelfase kan soms 2 jaar duren

• Overleg met voorschrijver, soms is oplossing dichtbij



Stellingen
1)Na het passeren van 4-5x de plasma halfwaarde tijd van prednisolone

(2-4u) is de plasma concentratie na een toegediende orale gift niet meer 

meetbaar en het effect uitgewerkt. 

Onjuist

2)De indeling in kort-middellang-lang werkende glucocortiocosteroiden is 

gebaseerd op de plasma halfwaarde tijd. 

Onjuist

3) Een ochtend cortisol  bepaling is een goede  screening om 

bijnierinsufficiëntie aan te tonen

Onjuist

4) Langzaam afbouwen van steroiden is altijd  beter dan snel afbouwen Onjuist

5) Bij de huidige indeling van dermatocorticosteroïden in klassen 1 t/m 4 

wordt ook rekening gehouden met het vehiculum waar het corticosteroïd 

zich in bevindt.

Juist

6)Het gebruik van dermatocorticosteroïden rond de ogen wordt afgeraden. Onjuist

7)Gecombineerd gebruik van glucocorticoiden en van medicatie die CYP3A4 

remt  (bijv fluconasol of ciclosporine)  verminderen het risico op een 

bijnierinsufficiëntie 

Onjuist

8) Drie maanden na het afbouwen van de glucocorticoiden is de 

bijnierfunctie hersteld

Onjuist




