Behandeling met Proluton
Gynaecologie
Inleiding
Uw specialist heeft u Proluton voorgeschreven. Om deze medicatie goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u
er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter. Deze folder geeft algemene
informatie over Proluton.

Wat is Proluton?
Proluton is een geneesmiddel dat via een injectie worden toegediend. Proluton is een hormoon dat lijkt op het
natuurlijke hormoon progesteron. Dit hormoon wordt bij niet zwangere vrouwen door de eierstokken aangemaakt. Ook
in het begin van de zwangerschap maken de eierstokken progesteron aan, later gebeurt dit door de moederkoek.
Progesteron zorgt er tijdens de zwangerschap voor dat samentrekkingen (contracties) van de baarmoeder onderdrukt
worden. Mogelijk speelt een tekort aan het natuurlijke hormoon progesteron een rol bij vroeggeboorte.
Al vele jaren gebruiken zwangere vrouwen verschillende vormen van progesteron. Sinds enkele jaren wordt het
hormoon ook voorgeschreven aan zwangere vrouwen die te vroeg zijn bevallen.
Omdat progesteron door zoveel zwangere vrouwen is gebruikt, zijn effecten op het kind uitgebreid onderzocht. Tot nu
toe zijn er geen aanwijzingen voor schadelijke effecten, indien met toediening gestart wordt na 16 weken. Uit
onderzoek blijkt dat het wekelijks toedienen van Proluton injecties bij zwangere vrouwen die een vroeggeboorte in de
voorgeschiedenis kennen, de kans op een herhaalde vroeggeboorte vermindert en de duur van de zwangerschap
verlengt. Vanwege dit gunstige effect en het ontbreken van nadelige bijwerkingen voor moeder en het ongeboren kind,
adviseren wij u deze preventieve behandeling.

Het voorschrijven en de injecties
Proluton wordt op basis van een digitaal recept voorgeschreven door de arts. U kunt deze medicatie niet ophalen bij
uw eigen apotheek, maar bij de ziekenhuisapotheek, route C01. De kosten kunt u meestal declareren bij uw eigen
verzekering, u kunt dit bij uw verzekeraar navragen.
U krijgt wekelijks een injectie, de eerste in de zestiende week van de zwangerschap, de laatste in de zesendertigste
week van de zwangerschap. Tussen twee injecties mag liever niet meer dan tien dagen zitten.
De injecties worden op de polikliniek gegeven door een doktersassistente of verpleegkundige van de behandelkamer
Gynaecologie, route H03. Deze injecties worden standaard op dinsdagmorgen van 09.30 - 10.00 uur gegeven. Soms
kan dit in combinatie met uw controle afspraak, maar dat zal helaas niet altijd mogelijk zijn.
De injectie wordt in een spier gegeven, vaak in de bilspier of in het bovenbeen. Het is raadzaam om de injectieplek
wekelijks te wisselen, om irritatie van de injectieplek te voorkomen. Andere bijwerkingen van de injectie zijn
misselijkheid en diarree, maar deze bijwerkingen komen niet vaak voor.

Belangrijke contactgegevens
Heeft u vragen of wilt u een (telefonische) afspraak maken, belt u dan van maandag tot en met vrijdag van
08.00 - 17.00 uur met:
■ Polikliniek Gynaecologie, route H03, telefoon (053) 4 87 23 30.

Tenslotte
U heeft recht op de juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen
toestemming geven voor een behandeling of bepaald onderzoek. Als u iets niet geheel duidelijk is, vraagt u de
behandelend specialist of verpleegkundig specialist om nadere uitleg.
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