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Reumatologie
Leflunomide (Arava)

Uw reumatoloog heeft u leflunomide 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 leflunomide
Leflunomide is een anti-reumaticum. Het onderdrukt het ziektepro-
ces en vermindert daardoor zwelling en pijn van de gewrichten en 
dringt ochtendstijfheid terug. Het kan twee tot drie maanden duren 
voordat u merkt dat het medicijn begint te werken. Uw arts zal u dan 
ook meestal adviseren naast leflunomide andere pijnstillende en/of 
ontstekingsremmende middelen te gebruiken.
Als leflunomide een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven 
gebruiken.

Wijze van innemen
Leflunomide is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 10 mg, 
20 mg en 100 mg. U kunt de tabletten innemen met voedsel, water of 
melk. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar 
heel doorslikt.

Mogelijke bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen van leflunomide zijn;

- maag- en darmklachten, zoals een verminderde eetlust, een vol 
gevoel, misselijkheid, braken en diarree

- droge huid, haaruitval, eczeem
- gering gewichtsverlies
- bloeddrukstijging
- overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag

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



In sommige gevallen veroorzaakt leflunomide stoornissen in de wer-
king van de lever, hier merkt u niets van. Wel kan dit aangetoond wor-
den bij bloedonderzoek. Houdt u zich daarom goed aan de afspraak 
voor bloedcontrole.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen
Over het algemeen kunt u leflunomide in combinatie met bijna alle 
geneesmiddelen gebruiken. Vertel uw huisarts en uw specialist echter 
altijd welke geneesmiddelen u gebruikt, ook de geneesmiddelen die 
zonder recept te verkrijgen zijn.

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Tot nu toe is er onvoldoende bekend over de invloed van leflunomide 
op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen.
Vrouwen moeten bij de start van de behandeling zeker weten dat ze 
niet zwanger zijn. Vrouwen en mannen dienen betrouwbare anti-con-
ceptie toe te passen tijdens het gebruik van leflunomide en gedu-
rende een jaar nadat u gestopt bent met het gebruik ervan.  
Bij een dringende kinderwens kan de wachttijd bekort worden door 
een “wash-out procedure”. Overweegt u een zwangerschap, over-
leg dan eerst met uw reumatoloog. Dit geldt ook voor mannen die 
leflunomide gebruiken. Gebruik geen leflunomide als u borstvoeding 
geeft, leflunomide gaat namelijk over in de moedermelk.

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

gebruik van leflunomide is de kans groter dat u stoornissen 
krijgt in de werking van de lever. Neem daarom niet meer dan 
één alcoholconsumptie per dag.

- Leflunomide blijft lang in het lichaam. Bij bijwerkingen kan 
uw reumatoloog zo nodig medicijnen voorschrijven waardoor 
leflunomide versneld uit het lichaam verdwijnt.

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



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

- Dit geneesmiddel kan bijwerkingen geven die de rijvaardigheid 
beïnvloeden. Indien u bijwerkingen ervaart die de rijvaardigheid 
belemmeren, zoals duizeligheid, neem dan contact op met de 
behandelend reumatoloog. Bij verdere vragen raadpleeg uw 
apotheek.

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