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In overleg met u heeft uw behandelend arts u het geneesmiddel sulfasalazine 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
Sulfasalazine (ook wel SASP genoemd) is een antireumaticum. Het onderdrukt het ziekteproces en
vermindert daardoor zwelling en pijn van de gewrichten en bovendien ochtendstijfheid. SASP heeft
ook een remmend effect op het ontstaan van gewrichtsbeschadigingen.
SASP werkt langzaam. Het kan vier tot tien weken duren voor het effect merkbaar wordt. Uw arts
adviseert u dan ook meestal om naast SASP, tijdelijk andere pijnstillende en ontstekingsremmende
middelen te gebruiken.

Gebruik
SASP wordt toegediend in tabletten van 500 mg. Er wordt meestal een opbouwschema gebruikt.
Om bijverschijnselen zo veel mogelijk te beperken, dient u de tabletten tijdens de maaltijd in te
nemen. U moet de tabletten in hun geheel doorslikken.

Bijwerkingen
Bij gebruik van SASP kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
• misselijkheid, duizeligheid en/of hoofdpijn;
• huiduitslag of geelzucht;
• pijnlijk mondslijmvlies, zweertjes in de mond;
• blauwe plekken;
• depressieve gevoelens;
• koorts;
• afwijkingen in het bloed zoals bloedarmoede en leverfunctiestoornissen.
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Als één of meerdere van deze verschijnselen bij u optreden, moet u contact opnemen met uw
behandelend arts of huisarts. Door regelmatig het bloed te onderzoeken, kunnen vroegtijdige tekenen
van beenmergbeschadiging of leverfunctiestoornissen worden opgespoord en kan eventueel de dosis
SASP worden aangepast. U moet u daarom goed aan de afspraak voor bloedcontrole houden.

Aanvullende informatie
SASP kan uw urine oranjerood kleuren. U hoeft u hierover geen zorgen te maken. Dit verdwijnt weer
na stopzetten van de medicatie.
SASP werd in de jaren veertig oorspronkelijk ontwikkeld als geneesmiddel tegen reumatoïde artritis en
chronische darmontstekingen. Het is echter vooral bekend geworden als medicijn tegen ontstekingen
van de dikke darm, waar voor het al tientallen jaren op grote schaal wordt gebruikt.

Invloed op een zwangerschap en borstvoeding
Overleg altijd met uw behandelend arts als u een zwangerschap overweegt.
SASP kan indien nodig, op voorschrift van uw behandelend arts, tijdens de zwangerschap en
borstvoeding worden gebruikt.
Foliumzuurgebruik wordt al aangeraden voor de conceptie en zwangerschap, mogelijk in een hogere
dosering dan gebruikelijk. Uw behandelend arts kan u hierin adviseren.
NB: Voor mannen die SASP gebruiken: SASP kan bij mannen tijdelijk verminderde vruchtbaarheid
veroorzaken. Dit verdwijnt na stopzetten van de medicatie.

Tot slot
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u altijd bij uw arts, apotheker,
verpleegkundig specialist of verpleegkundig reumaconsulent terecht.

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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