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Jicht
Behandeling en overzicht medicatie

Jicht is een reumatische aandoening die ontstaat doordat urinezuurkristallen neerslaan 
in één of meerdere gewrichten of langs de pezen. Urinezuur is een normaal 
afvalproduct van de stofwisseling dat uitgescheiden wordt met de urine. Echter, door 
allerlei oorzaken kan iemand hoge urinezuurwaarden in het bloed hebben. Dit kan 
leiden tot plotselinge aanvallen van heftige gewrichtsontstekingen (pijnlijk, gezwollen, 
rood en warm). Vaak doet het zich voor in de grote teen, maar ook andere gewrichten 
als enkels, knieën, polsen, vingers kunnen ontstoken raken. Naast 
gewrichtsontstekingen kunnen er ook onderhuidse ophopingen van urinezuurkristallen 
ontstaan. Zo’n knobbel noemen we een tophus.

Medicatie bij jicht
Het doel van de behandeling is het urinezuur in het bloed te verlagen en laag te houden, 
zodat er geen jichtaanvallen meer optreden.

Ontstekingsremmers
Deze worden gebruikt om gewrichtsontstekingen af te remmen of te voorkomen. Over het 
algemeen wordt in eerste instantie gekozen voor colchicine. De arts en verpleegkundige 
bespreken met u hoe lang en in welke dosering u de colchicine moet gebruiken. Als 
alternatief kunnen andere ontstekingsremmers, zogenaamde NSAID’s (zoals naproxen, 
diclofenac etc) en prednison gebruikt worden. Soms wordt een ontsteking plaatselijk 
behandeld met een injectie in het aangedane gewricht.

Urinezuurverlagers
Deze worden gebruikt als er frequente aanvallen optreden onder het gebruik van 
ontstekingsremmers of als er tophi aanwezig zijn. Deze middelen mogen alleen gestart 
worden op het moment dat er geen ontstekingen zijn en altijd in combinatie met een 
ontstekingsremmer. De dosering wordt op geleide van de urinezuurspiegel in het bloed 
geleidelijk opgevoerd (meestal per 4-6 weken) tot de gewenste waarde is bereikt. 
Als de jicht rustig is en de urinezuurwaarde langere tijd op het gewenste niveau is, 
kunnen de ontstekingsremmers verminderd en meestal gestopt worden. Komt er toch 
weer een jichtaanval? Dan kan de ontstekingsremmer tijdelijk weer ingenomen worden. 
Daarentegen moet het urinezuurverlagende medicijn over het algemeen levenslang 
ingenomen worden. Dit is om te voorkomen dat het urinezuur weer stijgt en de 
jichtontsteking weer opvlamt.

Er zijn 3 verschillende urinezuurverlagende middelen: Allopurinol (Zyloric), 
Benzbromaron (Desuric) en Febuxostat (Adenuric). 
De arts bepaalt in overleg met u welk middel voor u geschikt is.
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Wanneer contact opnemen?
Heeft u last van bijwerkingen, zoals maag-darmstoornissen ( misselijkheid en diarree), 
of allergische reactie van de huid? Doet moet u contact opnemen met polikliniek 
reumatologie. De reumatoloog zal dan beoordelen of de dosering aangepast moet worden 
of dat u met het medicijn moet stoppen.
Polikliniek Reumatologie:
• maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
• Gelre Apeldoorn, tel: 055 - 581 1813
• Gelre Zutphen, tel: 0575 - 592 804

Wat kunt u er zelf aan doen?
1. Tijdens een jichtaanval: het gewricht koelen en zo min mogelijk belasten.
2. Algemene adviezen: 

- Voldoende bewegen.
- Zorgdragen voor een gezond lichaamsgewicht.
- Veel water drinken: ongeveer 2 liter per dag.
- Geen of weinig alcohol drinken.
- Niet roken. 
- Purine-arme voeding: met name voeding die tot hoge concentraties urinezuur 
kunnen leiden beperkt of niet gebruiken, zoals bij voorbeeld schaaldieren, 
orgaanvlees en vette vis én voedingsmiddelen waar veel fructose inzit, zoals zoete 
frisdranken, koek en snoep.

3. Neem uw medicatie in zoals voorgeschreven ook als u geen klachten meer hebt. 
Juist het trouw gebruiken van de medicatie kan voorkomen dat u een volgende 
jichtaanval krijgt.
Uw ervaringen met de medicatie kunt u opschrijven op het schema op pag. 3.

4. Houdt u aan de afspraken met de reumatoloog en reumaverpleegkundige op de 
polikliniek en telefonisch. Daar wordt besproken hoe het met u gaat en hoe de 
behandeling vervolgd wordt. Ook is het van belang voor elk consult bloed te laten 
prikken, want op basis daarvan wordt de dosering van de medicatie verder 
afgesproken. 

5. Stel uw vragen aan de reumatoloog of reumaverpleegkundige! Juiste en goed 
begrepen informatie maakt de behandeling effectiever.

Meer informatie?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met polikliniek 
Reumatologie.
Voor uitgebreidere informatie over jicht, oorzaken en verschijnselen, verwijzen we u 
naar de informatie over jicht van ReumaNederland (https://reumanederland.nl).

https://reumanederland.nl/
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Schema medicijnvoorschrift in relatie tot jichtaanvallen en ervaringen
datum medicijnvoorschrift jichtaanval / ervaringen / bevindingen


