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Sulfasalazine
(Salazopyrine®)
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Uw behandelaar heeft u sulfasalazine voorgeschreven voor de
behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te
kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet.
Wij adviseren u deze informatie en de bijsluiter van de apotheek goed te
lezen.
Het effect van sulfasalazine
Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet
weg te nemen. Wel zijn er medicijnen die deze aandoeningen rustiger
maken, deze worden reumabestrijdende medicijnen of reumaremmers
genoemd. Na enige tijd kunnen hierdoor klachten als pijn, stijfheid en
zwelling van de gewrichten afnemen. Sulfasalazine is zo’n medicijn.
Het kan twee tot drie maanden duren voordat u merkt dat het begint
te werken. Als u pijnstillers gebruikt kunt u deze blijven gebruiken.
Helaas heeft het niet bij iedereen een gunstig effect. Als het bij u niet
werkt of als u teveel last heeft van bijwerkingen, kan u in overleg met
de behandelaar besluiten het gebruik van sulfasalazine stop te zetten.
Een andere naam voor sulfasalazine is salazopyrine. Sulfasalazine wordt
behalve bij diverse vormen van reuma ook gebruikt bij chronische
darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.
Het gebruik samen met andere geneesmiddelen
Over het algemeen kunt u sulfasalazine in combinatie met bijna alle
geneesmiddelen gebruiken. Er zijn echter enkele medicijnen, zoals
sommige antibiotica en ijzertabletten, die de werking van sulfasalazine
beïnvloeden. Ook kan sulfasalazine de werking van bloedverdunners
beïnvloeden. Dit geldt ook voor de combinatie van sulfasalazine met
digoxine (harttabletten), foliumzuur (een vitamine) en tabletten bij
diabetes mellitus (suikerziekte).
Vertel uw huisarts, specialist en de trombosedienst daarom altijd welke
geneesmiddelen u gebruikt.
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Wijze van innemen
Sulfasalazine is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 500 mg.
Sulfasalazine wordt meestal volgens een opbouwschema geslikt.
U kunt de tabletten het beste innemen tijdens de maaltijd, dus met
voedsel, water of melk. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of
kauwt, maar heel doorslikt.
Als u tabletten vergeten bent in te nemen, neem deze dan op een later
tijdstip nog dezelfde dag in.
Mogelijke bijwerkingen
In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van sulfasalazine
vermeld die ooit zijn voorgekomen.
De meest voorkomende zijn:
−− Misselijkheid, hoofdpijn of duizeligheid, soms dufheid.
−− Huiduitslag.
−− Erge keelpijn in combinatie met koorts, regelmatig een bloedneus
en snel blauwe plekken krijgen (allemaal tekenen van een stoornis in
de bloedaanmaak).
−− Verandering in uw stemming.
−− Buikklachten.
−− De urine kan een oranjerode kleur krijgen. Dit is onschuldig en gaat
vanzelf over als u de tabletten niet meer hoeft te slikken.
In sommige gevallen veroorzaakt sulfasalazine stoornissen in de werking
van de lever, hier merkt u niets van. Wel kan dit aangetoond worden bij
bloedonderzoek.
Neem contact op met uw behandelaar of huisarts bij:
−− Huiduitslag.
−− Erge keelpijn in combinatie met koorts.
−− Herhaaldelijk een bloedneus.
−− Snel blauwe plekken krijgen.
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Als u veel last heeft van bijwerkingen, kunt u stoppen met het
gebruik van sulfasalazine. Neem hierover contact op met de
reumaverpleegkundige.
Als u ooit eerder een allergische reactie heeft gekregen op salicylaten
zoals acetylsalicyzuur of op een sulfonamiden antibioticom zoals
co-trimoxazol dan kunt u ook allergisch reageren op sulfasalazine.
Raadpleeg in dat geval eerst uw arts of apotheker.
Controles
Om eventuele stoornissen in de werking van de lever en in de aanmaak
van het bloed in een vroeg stadium te ontdekken, laat uw behandelaar
regelmatig uw bloed onderzoeken. Dit gebeurt de eerste maanden
meestal elke twee tot vier weken. Hierna vinden de controles minder
vaak plaats. De uitslag van de onderzoeken is na enkele dagen bij uw
behandelaar bekend. U hoeft niet te bellen of langs te komen voor de
uitslag. Uw behandelaar neemt contact met u op als de uitslag van de
onderzoeken afwijkend is.
Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Heb je een kinderwens of ben je (onverwacht) zwanger, vertel dit dan
aan je arts. Je arts beslist dan samen met jou wat je het beste aan je
medicijngebruik kan veranderen als dat nodig is.
Sulfasalazine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid van vrouwen. Het
kan bij mannen echter een tijdelijke onvruchtbaarheid veroorzaken. Dit
herstelt zich weer enkele maanden nadat het middel niet meer gebruikt
wordt. Hoewel sulfasalazine waarschijnlijk veilig is voor het (ongeboren)
kind, is het verstandig met uw behandelaar te overleggen als u een
zwangerschap overweegt, al zwanger bent of als u borstvoeding geeft.
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Aanvullende informatie
−− Er is geen bezwaar tegen autorijden, fietsen , besturen van een
scootmobiel of machine tijdens het gebruik van sulfasalazine
−− Wees voorzichtig met alcoholgebruik. In combinatie met het gebruik
van sulfasalazine is de kans groter dat u maagklachten krijgt. Neem
daarom niet meer dan één alcoholconsumptie per dag.
−− Bewaar geneesmiddelen altijd zó, dat kinderen er niet bij kunnen.
−− Als u tabletten overhoudt, lever deze dan in bij de apotheek. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd.
Vaccinaties
Als je begint met sulfasalazine raad je behandelend arts je waarschijnlijk
aan om een jaarlijkse griepprik te nemen.
Heb je een andere vaccinatie dan de griep nodig? Overleg dan altijd van
tevoren met je specialist, apotheker of huisarts.
Heb je plannen om in de (nabije) toekomst een verre reis te maken? Als
je op reis gaat heb je soms een inenting nodig. Gebruik je sulfasalazine
dan is een inenting met een levend vaccin af te raden. Denk aan het
bof-mazelen-rode hond- (BMR), gele koorts- of poliovaccin. Bepaalde
vaccins hebben minder effect als je sulfasalazine gebruikt. Overleg met
je arts wanneer voor jou het beste moment is om je te laten vaccineren/
inenten. Eventueel moet je dan (tijdelijk) stoppen met je medicatie. Het
is verstandig dit ruim van te voren te regelen.
Vragen?
Hebt u dringende vragen neem dan contact op met de polikliniek
Reumatologie via (010) 291 22 05. Onze baliemedewerkers zijn iedere
werkdag van 08.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op dit telefoonnummer.
Onze reumaverpleegkundigen zijn iedere werkdag van 08.00 uur tot
12.00 uur op ditzelfde telefoonnummer te bereiken.
Heeft de vraag geen spoed? Stel dan uw vraag via het zorgportaal Mijn
Maasstad Ziekenhuis op onze website.
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Notities
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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