Hydroxychloroquine
(Plaquenil®)
Voorgeschreven door de reumatoloog

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
De reumatoloog heeft met u besproken dat u het medicijn
hydroxychloroquine gaat gebruiken.
In deze folder leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U
heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is
belangrijk dat u deze folder voor de afspraak heeft doorgelezen. Als
u nog vragen heeft kunt u deze met de reumaverpleegkundige
bespreken.

Werking en toepassing
Hydroxychloroquine is een zogenaamde DMARD (disease
modifying anti rheumatic drug). Oftewel een reumabestrijdend
medicijn. Hydroxychloroquine wordt voorgeschreven aan patiënten
met een reumatische aandoening zoals reumatoïde artritis en
systemische lupus erythematosus.
Hydroxychloroquine heeft een ontstekingsremmend effect. Het kan
ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afnemen en
uw gewrichten op lange termijn minder schade oplopen.
Het duurt ongeveer drie maanden voordat u wat gaat merken van de
werking van dit medicijn. Dit medicijn wordt vaak met andere
medicijnen gecombineerd. Als blijkt dat u goed op hydroxychloroquine reageert, kunt u het vele jaren blijven gebruiken.

Het gebruik van hydroxychloroquine
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier.
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Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan
kunnen we daar nog extra rekening mee houden.
Tabletten
Hydroxychloroquine is een medicijn in de vorm tabletten van 200
mg. De dosering kan variëren van 1-3 tabletten per dag. De
dosering is afhankelijk van uw ziekteactiviteit. Meestal is de
voorgeschreven dosering in het begin van de behandeling hoger en
wordt er later overgegaan op een lagere dosering.
 U mag de tablet niet fijnmaken of erop kauwen.
 Als u het medicijn tijdens of net na een maaltijd neemt, heeft u
minder kans op misselijkheid.
 Stop niet zomaar met het gebruik van hydroxychloroquine.
Overleg dit eerst met uw reumatoloog.

Bijwerkingen
In de bijsluiter van uw apotheek staan alle bijwerkingen vermeld die
ooit zijn voorgekomen. De meeste bijwerkingen komen zelden voor.
 De meest voorkomende bijwerking is dat de huid gevoeliger
wordt voor de zon. Het gebruik van een zonnebrandcrème (hoge
beschermingsfactor) is daarom aan te raden.
 Maagdarmklachten zoals misselijkheid, braken en diarree
komen soms voor.
 Lichte overgevoeligheidsreacties, zoals huidafwijkingen (uitslag)
zijn zeldzaam.
 Oogafwijkingen treden alleen op bij hoge doseringen en bij
langdurig gebruik.
 Duizeligheid, hoofdpijn, spierzwakte, bloedafwijkingen en
psychische klachten komen zelden voor.
Heeft u last van een bijwerking of andere lichamelijke klachten? En
vraagt u zich af of ze met de hydroxychloroquine te maken hebben?
Neem dan contact op met uw huisarts of reumatoloog.
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Controle
Als u langdurig een hoge dosis hydroxychloroquine gebruikt, kan uw
reumatoloog u adviseren uw ogen te laten controleren door een
oogarts. Ook in het begin van deze behandeling is het mogelijk dat u
naar de oogarts verwezen wordt.
Stoornissen in de bloedaanmaak door onderdrukking van het
beenmerg treden zelden op. Ook spierklachten en spierzwakte zijn
zeldzame bijwerkingen. De reumatoloog controleert uw bloed
hierop. Als de uitslagen niet in orde zijn, krijgt u daarover bericht. Als
u niets hoort, is uw bloed in orde en kunt u doorgaan met het
gebruik van hydroxychloroquine.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en
borstvoeding
Hydroxychloroquine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid.
Meestal kunt u dit medicijn ook tijdens de zwangerschap gebruiken.
Het medicijn komt ook in de borstvoeding terecht. Als u een
zwangerschap overweegt of borstvoeding wilt geven overleg dan
eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties
Dit medicijn heeft geen invloed op de griepvaccinatie (griepprik) en
alle andere vaccinaties.
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Alcohol
Alcohol heeft geen nadelig effect op de werking (en bijwerkingen)
van hydroxychloroquine.

Gebruik van hydroxychloroquine
samen met andere medicijnen
Vertel uw huisarts over uw behandeling met Hydroxychloroquine.
Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd
veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd
welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele
gebruik van zelfzorgmedicatie.
Meer informatie
Meer informatie over reumatische aandoeningen en medicijnen vindt
u op de website van ReumaNederland, www.reumanederland.nl

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust
van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek
Reumatologie, tel. (078) 654 12 35. We beantwoorden uw vragen
graag.
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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