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In overleg met u heeft uw behandelend arts u het geneesmiddel auranofine voorgeschreven.
Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel. Het is belangrijk dat u er een aantal dingen
over weet. Lees daarom deze folder aandachtig door. Hebt u na het lezen van deze folder nog
vragen, dan kunt u daarmee altijd bij uw arts, verpleegkundig specialist, apotheker of
verpleegkundig reumaconsulent terecht.

Werking
Auranofine is een antireumaticum. Het dringt ochtendstijfheid terug en onderdrukt het ziekteproces;
zwelling en pijn van gewrichten worden daardoor verminderd. Het heeft een remmend effect op het
ontstaan van botafwijkingen. Auranofine werkt langzaam. Het kan drie tot zes maanden duren voor
het effect merkbaar wordt. Uw arts zal u dan ook meestal adviseren, naast auranofine tijdelijk andere
pijnstillers en ontstekingsremmende middelen te gebruiken.

Gebruik
Auranofine wordt toegediend in tabletten van 3 mg. De gebruikelijke voorgeschreven hoeveelheid is 6
mg per dag. U kunt de inname verdelen over twee maal per dag: één tablet bij het ontbijt en één
tablet bij de avondmaaltijd. Verdraagt u auranofine goed, dan kunt u de totale hoeveelheid ook in één
keer innemen.

Bijverschijnselen
Bij gebruik van auranofine kunt u last krijgen van de volgende bijverschijnselen:
 maagdarmstoornissen (vooral zachte ontlasting en diarree). Meestal verdwijnen deze klachten na
een paar dagen en hoeft de behandeling niet te worden gestopt;
 huiduitslag en/of jeuk;
 ontstoken mondslijmvlies;
 spontaan optredende blauwe plekken en verhoogde kans op infecties. Deze klachten komen
slechts zelden voor. Ze worden veroorzaakt door onderdrukking van de aanmaak van
bloedplaatjes in het beenmerg.
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U moet altijd uw arts waarschuwen bij het optreden van bovenstaande verschijnselen of bij andere
lichamelijke veranderingen die zich tijdens de behandeling voordoen.
Door regelmatig het bloed en de urine te onderzoeken, kunnen vroegtijdige tekenen van nier- of
beenmergbeschadiging worden opgespoord. Houdt u daarom goed aan de afspraken voor urine- of
bloedcontrole. Als bij deze controles afwijkingen worden gevonden, kan het noodzakelijk zijn de
behandeling met auranofine te onderbreken.
Meestal herstellen de afwijkingen na het staken van de medicatie volledig. Soms kan hierna de
behandeling met auranofine in een lagere dosering weer worden hervat.

Aanvullende informatie
De werking van goudtabletten is anders dan die van goudinjecties. Bijverschijnselen van goudinjecties
hoeven dus niet op te treden bij het gebruik van goudtabletten.

Invloed op de voortplanting
Er is tot nu toe weinig bekend over de invloed van auranofine op de voortplanting. Overleg daarom
altijd met uw arts als u een zwangerschap overweegt. De medicatie kan dan eventueel worden
aangepast of vervangen. NB: Dit geldt ook voor mannen.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Reumatologie:

(013) 221 03 80

Locatie ETZ Elisabeth
Route 24
Locatie ETZ TweeSteden
Polikliniekgebouw, wachtruimte 1
Locatie ETZ Waalwijk:
Route 29

Reumatologie, 43.1199 01-19

Copyright© ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

2

