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Reumatologie
NSAID’s

Uw reumatoloog heeft u een NSAID (Non Steroidal Anti Inflammatory 
Drug) voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aan-
doening. De NSAID kan de oorzaak van reumatische aandoeningen 
niet wegnemen, wel kan de medicatie deze aandoeningen rustiger 
maken. Via deze folder willen wij u informatie geven over dit genees-
middel. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben 
dan kunt u deze stellen aan uw reumatoloog, reumaconsulente of 
apotheker.

Deze folder is geen vervanging van de bijsluiter, lees daarom naast 
deze folder ook de bijsluiter van de apotheek.

Het effect van NSAID’s
Een NSAID is een ontstekingsremmend middel dat pijn en zwelling 
van gewrichten tegengaat en de duur van ochtendstijfheid vermindert. 
Er bestaan twee soorten NSAID’s: de conventionele en de nieuwere 
selectieve COX–2 remmers (coxibs). Een aantal NSAID’s die onder de 
conventionele groep vallen zijn o.a. Naproxen, Diclofenac, Ibuprofen. 
NSAID’s die onder de groep selectieve COX-2 remmers vallen zijn o.a. 
Celebrex en Arcoxia. 

Wijze van innemen
NSAID’s zijn verkrijgbaar in tabletvorm, capsules en soms ook als 
zetpil. De reumatoloog zal met u bespreken hoeveel tabletten u per 
dag gebruikt. Neem de medicijnen tijdens of na een maaltijd met 
een ruime hoeveelheid water in en slik ze heel door. Wanneer u de 
NSAID’s vlak voor het slapen inneemt is het advies om er iets bij te 
eten. 

Mogelijke bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen zijn: 

 - Misselijkheid, oprispingen, maagpijn, braken, diarree, 
obstipatie.



 - Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, slapeloosheid.
 - Vochtophoping in de weefsels (met name handen en benen).
 - Allergische reacties: lichte huiduitslag, jeuk, kortademigheid.
 - Het kan een enkele keer voorkomen dat ernstige bijwerkingen 

optreden in het maag- darmkanaal, bijvoorbeeld een maag-
bloeding. Dit kan gebeuren zonder enige voorafgaande klacht.

 - Verhoging van de bloeddruk. 
 - Licht verhoogde kans op hart en vaatziekten (bij langdurig 

gebruik).
 - Er kunnen stoornissen in de werking van de nieren en lever 

ontstaan. Uw behandelend reumatoloog zal indien nodig bloed 
afnemen om uw lever- en nierfuncties te testen.

Indien één of meerdere van de klachten aanhouden, neem dan 
contact op met de reumatoloog, verpleegkundig reumaconsulente of 
huisarts. 

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen
Over het algemeen kunt u NSAID’s in combinatie met de meeste 
geneesmiddelen gebruiken. Een aantal medicijnen kunnen door 
NSAID’s worden beïnvloed. De NSAID kan de werking van bloedver-
dunnende medicatie versterken.

Vertel uw huisarts, uw specialist en de trombosedienst altijd welke 
geneesmiddelen u gebruikt.

Effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Tijdens bepaalde perioden in de zwangerschap is het gebruik van 
NSAID’s af te raden. Mocht u een zwangerschapswens hebben, over-
leg dan eerst met uw arts. Sommige NSAID’s kunt u blijven gebruiken 
als u borstvoeding geeft. Overleg hierover met uw reumatoloog.



Aanvullende informatie
 - Wees matig met alcohol. Gebruik bij voorkeur niet meer dan 

één alcoholische consumptie per dag.
 - Bij een voorgeschiedenis van een zweer in de maag of twaalf-

vingerige darm, of bij een leeftijd boven de 70 jaar wordt aan-
geraden om ofwel een conventioneel NSAID in combinatie met 
een maagbeschermer ofwel een coxib te gebruiken. Tevens 
moet worden opgemerkt dat het gebruik van coxibs wordt 
afgeraden bij mensen met hart en vaatziekten. 

 - De reumatologen zijn terughoudend met het voorschrijven van 
een NSAID bij mensen met hart en vaatziekten.

Laat  regelmatig uw bloeddruk controleren. Ga nooit over de maxi-
maal afgesproken dosering heen. Bewaar geneesmiddelen altijd zó, 
dat kinderen er niet bij kunnen.

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