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Reumatologie
Hydroxychloroquinesulfaat 

(Plaquenil)

Uw reumatoloog heeft u hydroxychloroquine voorgeschreven voor de 
behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed 
te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over 
weet. Lees daarom deze folder aandachtig door.

Het effect van Hydroxychloroquine?
Hydroxychloroquine is een anti-reumaticum. Het onderdrukt het ziek-
teproces en vermindert daardoor pijn en zwelling van de gewrichten 
en dringt ochtendstijfheid terug.
Hydroxychloroquine werkt langzaam. Het kan 3 tot 4 maanden duren 
voordat u merkt dat het medicijn begint te werken. Uw arts zal dan 
ook meestal adviseren om naast hydroxychloroquine andere pijn-
stillende en/of ontstekingsremmende middelen te gebruiken. Als  
hydroxychloroquine een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang 
blijven gebruiken.
Hydroxychloroquine wordt behalve bij reumatische aandoeningen ook 
gebruikt bij bepaalde huidziekten en malaria.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen
In het algemeen kunt u hydroxychloroquine in combinatie met bijna 
alle geneesmiddelen gebruiken. Vertel toch altijd uw huisarts en spe-
cialist welke geneesmiddelen u gebruikt, ook de geneesmiddelen die 
zonder recept te verkrijgen zijn.

Wijze van innemen
Hydroxychloroquine is een geneesmiddel in de vorm van dragees van 
200 mg. Een dragee is een pil met een suikerlaagje erom heen.
Slik de dragees bij voorkeur na de maaltijd, elke dag op ongeveer het 
zelfde tijdstip. U kunt de dragees innemen met water of melk. Het is 
belangrijk dat u de dragees niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt.



Mogelijke bijwerkingen
- maag- en darmklachten zoals een vol gevoel, misselijkheid en 

braken en/of diarree
- huiduitslag en jeuk
- hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, slapeloosheid, sufheid
- huiduitslag door overgevoeligheid voor zonlicht
- problemen met de ogen, zoals dubbel- of wazig zien, het zien 

van lichtflitsen of kringen rondom lichtbronnen (’s avonds)
- pigmentveranderingen (verkleuringen) van huid en haren (na 

jarenlang gebruik) 

Wanneer een of meer van deze klachten langdurig aanhouden, breng 
dan u reumatoloog hiervan op de hoogte.

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:
- dubbel of wazig zien
- het zien van lichtflitsen
- het zien van kringen rondom een lichtbron (’s avonds)

Ernstige oogproblemen komen bij de gebruikelijke onderhoudsdose-
ring vrijwel niet voor. 
Indien u langdurig een hoge dosering hydroxychloroquine gebruikt, 
volgt een onderzoek bij de oogarts.

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Voor zover bekend, heeft hydroxychloroquine geen ongunstige 
invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Het is erg 
belangrijk om uw reumatoloog te informeren als u een zwanger-
schap overweegt of al zwanger bent. Omdat het nog niet zeker is 
of hydroxychloroquine veilig is voor het ongeboren kind, kunt u dit 
medicijn beter niet gebruiken tijdens de zwangerschap.
Vrouwen moeten drie maanden voor een eventuele zwangerschap 
stoppen met het gebruik van hydroxychloroquine. 



Het is dus belangrijk om tijdens deze periode en tijdens het gebruik 
van hydroxychloroquine een betrouwbaar anticonceptiemiddel te 
gebruiken. Mannen met een kinderwens kunnen hydroxychloroquine 
blijven gebruiken.  
U kunt beter geen hydroxychloroquine gebruiken als u borstvoeding 
geeft. Hydroxychloroquine gaat over in de moedermelk.

Aanvullende informatie
- om de invloed van hydroxychloroquine op de ogen te vermin-

deren, is het beter om fel zonlicht op uw ogen te vermijden. 
- bewaar geneesmiddelen altijd  zo, dat kinderen er niet bij kun-

nen. Voor kleine kinderen kan het slikken van enkele dragees 
hydroxychloroquine levensbedreigende gevolgen hebben.

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