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Reumatologie
Sulfasalazine, salazopyrine

De reumatoloog heeft u sulfasalazine voorgeschreven voor de behan-
deling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kun-
nen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet.
Lees daarom deze folder aandachtig door.

Het effect van sulfasalazine
Sulfasalazine is een anti-reumaticum. Het onderdrukt het ziektepro-
ces en vermindert daardoor pijn en zwelling van de gewrichten en 
dringt ochtendstijfheid terug. Het kan 4-8 weken duren voordat u 
merkt dat het medicijn begint te werken. Uw arts zal dan ook meestal 
adviseren naast sulfasalazine andere pijnstillende en ontstekingsrem-
mende middelen te gebruiken. Als sulfasalazine een gunstig effect 
heeft, kunt u het jarenlang blijven gebruiken.

Wijze van innemen
Sulfasalazine is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van
500 mg. Tijdens de eerste weken van de behandeling zal de medicatie 
langzaam opgehoogd worden. De arts schrijft de juiste dosis voor 
en vertelt wat voor u het meest geschikte schema is. Om bijver-
schijnselen zoveel mogelijk te beperken kunt u de tabletten het beste 
innemen tijdens de maaltijd, dus met voedsel, water of melk. Het is 
belangrijk dat u ze niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt. Wanneer 
u de tabletten vergeten bent in te nemen, neem ze dan op een later 
tijdstip nog dezelfde dag in.

Mogelijke bijwerkingen
U kunt last krijgen van

 - Misselijkheid
 - Hoofdpijn, duizeligheid 
 - Huiduitslag, jeuk
 - Pijnlijk mondslijmvlies, zweertjes in de mond
 - Depressieve gevoelens
 - Oranjerode verkleuring van de urine. Dit is onschuldig en gaat 

vanzelf over als u de tabletten niet meer hoeft te slikken.



 - Erge keelpijn in combinatie met koorts, regelmatig een bloed-
neus en spontaan blauwe plekken. Dit is het gevolg van een 
stoornis in de bloedaanmaak door remming van het beenmerg. 
De kans op deze ernstige bijwerking is vooral aanwezig tijdens 
de eerste drie maanden van de behandeling met sulfazalazine.

 - In sommige gevallen veroorzaakt sulfasalazine stoornissen in 
de werking van de lever, hier merkt u niets van. Het wordt in de 
gaten gehouden d.m.v. bloedonderzoek. 

 
Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:

 - Huiduitslag
 - Ontstekingen van het mondslijmvlies
 - Heftige keelpijn in combinatie met koorts
 - Herhaaldelijke bloedneuzen
 - Spontaan blauwe plekken

 
Bloedcontrole 
Door regelmatig het bloed te onderzoeken kunnen vroegtijdig teke-
nen van remming van het beenmerg of leverfunctiestoornissen 
worden opgespoord. Houdt u daarom goed aan de afspraken voor 
bloedcontrole.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen
Over het algemeen kunt u sulfasalazine in combinatie met bijna alle 
geneesmiddelen gebruiken. Er zijn echter enkele medicijnen die de 
werking van sulfasalazine beïnvloeden, zoals sommige antibiotica en 
ijzertabletten. Ook kan sulfasalazine de werking van bloedverdun-
ners van de trombosedienst, zoals acenocoumarol en Marcoumar, 
beïnvloeden. Dit geldt ook voor de combinatie van sulfasalazine met 
digoxine (harttabletten), foliumzuur (een vitamine) en tabletten bij 
diabetes mellitus (suikerziekte).

Vertel uw huisarts, specialist en de trombosedienst daarom altijd 
welke geneesmiddelen u gebruikt, ook de geneesmiddelen die zonder 
recept verkrijgbaar zijn.



Effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Sulfasalazine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid van vrouwen. 
Het kan bij mannen echter wel tijdelijk verminderde vruchtbaarheid 
veroorzaken. Het is erg belangrijk om uw reumatoloog te informeren 
als u een zwangerschap overweegt of al zwanger bent. 
Hoewel sulfasalazine waarschijnlijk veilig is voor het ongeboren kind, 
kunt u dit medicijn beter niet gebruiken tijdens een zwangerschap. 
U moet één maand voor een eventuele zwangerschap stoppen met 
het gebruik van sulfasalazine. Het is dus belangrijk om tijdens deze 
periode en tijdens het gebruik van sulfasalazine een betrouwbaar 
anticonceptiemiddel te gebruiken. U kunt beter geen sulfasalazine 
gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn wordt namelijk via 
de moedermelk uitgescheiden.

Aanvullende informatie
 - Wees voorzichtig met alcoholgebruik. In combinatie met het 

gebruik van sulfasalazine is de kans groter dat u maagklachten 
krijgt.

 - Als u bloeddonor bent raden wij u aan voor overleg contact op 
te nemen met de bloedbank en uw aandoening en medicijn-
gebruik te melden. Zeer waarschijnlijk zult u uw donorschap 
moeten staken.

 - Bewaar geneesmiddelen altijd zó, dat kinderen er niet bij 
kunnen.

Vragen
Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de reumatoloog of ver-
pleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie, 
tel. (0344) 67 38 80.
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