Azathioprine
Imuran®
Reumatologie
Inhoudsopgave
Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Werking
Gebruik
Mogelijke bijverschijnselen
Aanvullende informatie
Invloed op de voortplanting en borstvoeding
Belangrijke telefoonnummers

1
1
1
2
2
2

In overleg met u heeft uw behandelend arts u het geneesmiddel azathioprine 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
Azathioprine is een antireumaticum. Het onderdrukt het ziekteproces en vermindert daardoor zwelling
en pijn van de gewrichten en bovendien ochtendstijfheid. Het heeft een remmend effect op het
ontstaan van gewrichtsbeschadigingen.
Azathioprine werkt langzaam. Het kan twaalf weken of langer duren voor het effect merkbaar wordt.
Uw arts zal u dan ook meestal adviseren, naast azathioprine tijdelijk andere pijnstillende en
ontstekingsremmende middelen te gebruiken.

Gebruik
Azathioprine wordt toegediend in tabletten van 25 of 50 mg. Het wordt in één of meerdere doseringen
per dag ingenomen. De voorgeschreven hoeveelheid wordt gebaseerd op uw lichaamsgewicht.
U moet de tabletten geheel doorslikken, bijvoorbeeld tijdens de maaltijd of met water.

Mogelijke bijverschijnselen
 Misselijkheid, braken, verminderde eetlust, diarree;
 huiduitslag;
 een verhoogde kans op infecties;
 het spontaan verschijnen van blauwe plekken;
 leverfunctiestoornissen.
Door regelmatig het bloed te onderzoeken, kunnen vroegtijdig tekenen van lever- of
beenmergbeschadiging worden opgespoord. U moet zich daarom goed aan de afspraak voor
bloedcontrole houden.
Als één of meerdere van deze verschijnselen bij u optreden, moet u contact opnemen met uw
behandelend arts of huisarts
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Aanvullende informatie
Als u naast azathioprine, urinezuurverlagende middelen gebruikt (allopurinol, bij jicht), moet u uw arts
hiervan op de hoogte stellen. De dosis azathioprine wordt dan aangepast.

Invloed op de voortplanting en borstvoeding
Overleg altijd met uw arts als u een zwangerschap overweegt. De medicatie kan dan eventueel worden
aangepast of vervangen.
NB: Dit geldt ook voor mannen.
U mag geen borstvoeding geven tijdens behandeling met azathioprine.

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
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