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In overleg met u heeft uw behandelend arts u het geneesmiddel hydroxychloroquinesulfaat, ofwel
®
Plaquenil voorgeschreven. Deze folder geeft u informatie over dit geneesmiddel. Heeft 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
Hydroxychloroquinesulfaat is een anti-reumaticum. Het onderdrukt het ziekteproces en vermindert
daardoor zwelling en pijn van de gewrichten en bovendien ochtendstijfheid.
Hydroxychloroquinesulfaat heeft een remmend effect op het ontstaan van gewrichtsbeschadigingen.
Hydroxychloroquinesulfaat werkt langzaam; het kan drie tot zes maanden duren voordat effect
merkbaar wordt. Uw arts adviseert u dan ook meestal om naast hydroxychloroquinesulfaat, tijdelijk
andere pijnstillers en ontstekingsremmende middelen te gebruiken.

Gebruik
Hydroxychloroquinesulfaat wordt toegediend in dragees van 200 mg en wordt in één of twee
doseringen per dag ingenomen. U moet de dragees na de maaltijd of voor de nacht innemen met
water en ze in hun geheel doorslikken.

Bijwerkingen
Bij gebruik van hydroxychloroquinesulfaat kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Misselijkheid, braken en/of diarree; deze verschijnselen zijn meestal van voorbijgaande aard.

Huiduitslag en jeuk; mede onder invloed van zonlicht.

Sufheid, vermoeidheid en/of hoofdpijn.

Oogproblemen. Hierdoor kan het zijn dat uw behandelend arts u doorverwijst naar een oogarts.
Als één of meerdere van bovenstaande verschijnselen bij u optreden, moet u contact opnemen met uw
behandelend arts of huisarts.
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Aanvullende informatie
Hydroxychloroquinesulfaat wordt ook gebruikt bij het voorkomen en bestrijden van malaria. Daarnaast
wordt het toegepast bij andere reumatische aandoeningen, zoals Systemische Lupus Erythematodes.

Invloed op een zwangerschap en borstvoeding
Overleg altijd met uw behandelend arts als u een zwangerschap overweegt.
Hydroxychloroquinesulfaat kan indien nodig, op voorschrift van uw behandelend arts, tijdens de
zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij uw arts, apotheker
of reumaconsulent terecht.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Locatie ETZ Elisabeth
Polikliniek Reumatologie:

(013) 539 80 30

Locatie ETZ TweeSteden
Polikliniek Reumatologie:

(013) 465 54 30

Locatie ETZ Waalwijk:
Polikliniek Reumatologie:

(0416) 68 22 05
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